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Nieuwsbrief
Nieuws:

Agenda:

Allereerst wensen we al onze leden
een
heel gezond en sportief 2018

2018
3-2

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht

Tijdens de Kringkampioenschappen 5 & 6 januari
in Oosteind, mogen de resultaten er weer zijn,
trots op jullie dames!! Nogmaals GEFELICITEERD!!

21-2

Jaarlijkse
ledenvergadering

Kring Kampioenen:

31-3

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht

5-5

Outdoor wedstrijd

16-6

Outdoorwedstrijd

30-6

Kringkampioenschappen
Paarden

Selevia Hoeve te
Werkendam
OBS De
Wilgenhoek te
Hank
Selevia Hoeve te
Werkendam
Pannenhoef te
Hank
Pannenhoef te
Hank
Selevia Hoeve te
Werkendam

17/
19-8

Ponykamp

Biezenmortel

1-9

BIXIEDAG 2018

22-9

Outdoorwedstrijd

Mara met Habibi DVB – Z2 –
73.82/73.38 %
Laura met Hastrade K – M2 –
69.67/66.17 %
Kim met Don Davino Horsepoint - Z2-DE - 67.69/66.69 %
Cindy met Dusty – L1-DE –
63.50/63.17 %

Stal Brons te
Werkendam
Pannenhoef te
Hank

Aanvullende informatie over de wedstrijden kun je
vinden op: www.startlijsten.nl of mail even…

Kim Noordijk wist met Vonkenstein in het Z2 ook twee
keurige resultaten neer te zetten 65,81/66,84 % en
werd daarmee twee keer 2e achter Mara de Vries.
Chelsey van ’t Zelfde behaald met 70/66% een mooie
3e en 2e plaats en selecteert zich voor de
Regiokampioenschappen. Ilse de Wilde met Free
Columbine behaald in het M2 met haar eerste proef
64.83% een 1e plaats, tweede eindigt ze 4e met 57%,
Emese Severien met Zazou start ook in het M2, maar
vist net naast de winstpunten. Maud de Visser met
Yara rijdt haar 1e proef naar een mooie tweede plaats
met 67 % en pakt hiermee haar laatste winstpunten,
tweede proef helaas wat minder met 57.17%.
Geselecteerde combinaties voor de
Regiokampioenschappen zijn:
Anouk Strikkers met Iron Man DVB – L2
Chelsey van ’t Zelfde met Cyrano – M1
Laura Groeneveld met Hastrade K – M2
Mara de Vries met Habibi DVB – Z2
Kim Noordijk met Cees2Fithorses – Z2
Ilse de Wilde met Free Columbine – M2

Een dezer dagen plannen we ook de onderlinge
wedstrijden en Bixiedagen met de Kring, deze data zullen
zodra bekend via Facebook en website worden
gepubliceerd.

Nieuwe leden 2017/2018:
Danielle Moerman met Troy
Bibi Luijk met Noah
Evalyn Vroegh met Yfke
Lisa de Koning met Luciano
Veerle Exalto met Whisper
Vanessa Boelen
Petra van der Stelt met Vince
Lieke de Vries met Caprice

Dames veel succes tijdens het
regiokampioenschap!
Aangezien we een groot aantal activiteiten op de agenda voor 2018 hebben staan,
noteer de data en laat even weten als je ons kunt helpen… Hoe meer zieltjes hoe meer vreugd…
Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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In de schijnwerpers:

Caroline de Vries
Als 7-jarig meisje kreeg ik
met mijn New Forest pony
Macona, een groene pony
wat veel bloed zweet en
tranen heeft gekost haar
mans te worden, na 5 jaar
kreeg ik de meest
fantastische pony ooit,
eveneens een New Forest
pony pittige maar goud eerlijke dame, Sonja waar ik ook
wedstrijden mee ging rijden, voornamelijk dressuur en af en
toe een parcours en cross. In het jaar dat ik 18 werd was ik
Z1 start gerechtigd en heb ik eenmaal gestart, wat een
mooie ervaring. We kregen op de ponyclub les van Janine
van Twist en later van Tamara Roubos uit Heusden. Samen
met mijn vriendin Suzanne Roozen reden we het hele dorp
rond, van de Werkense polder tot in de Biesbosch niks was
gek genoeg. Die pony tijd was een bijzondere tijd, later
kreeg ik mijn paard Maron, haar heb ik zelf ingereden, maar
helaas waren wij geen geschikt duo en hebben we haar
verkocht, na een aantal jaren geen paarden te hebben
gereden fokte mijn opa Adriaan de Keizer een veulen bij zijn
merrie, in 2001 werd daar een prachtige Flemmigh zoon uit
geboren Uriander (Uk) nog steeds in mijn bezit een goud
eerlijk paard waar ik nog dagelijks van geniet. Ook hem met
behulp van Ilse de Graaf op stal bij Henk de Vries ingereden,
mooie ervaring om zo’n reus zelf zover te krijgen. Na een
paar jaar werd ik zwanger van onze oudste zoon en sinds
zijn geboorte kwam het rijden op een laag pitje te staan,
inmiddels drie prachtige kids verder, sinds vorig jaar weer
fijn aan het rijden, recreatief wel te verstaan, samen met
onze dochter Lis, zij is sinds mei 2016 ook lid van de
vereniging en zij rijdt Bixie wedstrijden, wat een genot die
kleintje met hun Uber schattige pony’s.. we genieten nog
even van deze heerlijke onbevangen periode zonder
concurrentie en alleen maar gezamenlijk plezier… Sinds de
tijd dat Lis meerijdt op de ponyclub ben ik weer meer
betrokken geraakt bij de vereniging en inmiddels ook
toegetreden tot het bestuur. We zien elkaar vast op korte
termijn tijdens een van de evenementen, dan wel op de
jaarvergadering..

Groeten Caroline

Bixie dag in Werkendam
1 – 9 – 2018
Onze tweede Bixiedag zal eveneens plaatsvinden bij Stal Brons
in Werkendam, een dag alleen voor de aller jongste ruitertjes
en amazones. Dressuur, springen en natuurlijk spelletjes wat
een PONYPLEZIER,
De voorbereidingen gaan eerdaags van start…
Houdt deze datum vrij in de agenda, schrijf je in en/of help ons
met de voorbereidingen 

Impressie van de eerste editie 2017

Voel je jezelf geroepen ons te steunen in de sponsorwerving,
graag!!
Voor meer informatie over de sponsorwerving, stuur een email naar: 50@biesboschruiters.nl

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Grote Clubactie

Sponsorprogramma’s:

Opnieuw een succes!
Zonder de inzet van onze leden was het nooit
gelukt,

Hartelijk dank voor jullie inzet!!
16 januari is de cheque overhandigd:

sponsor de vereniging zonder dat het u extra kost!!
Vanaf nu is het voor iedereen die
PSV De Biesboschruiters
een warm hart toedraagt mogelijk om ons sponsordoel
GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar:
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6642
kies de webshop naar keuze en na de betaling van uw
bestelling ontvangt de vereniging automatisch een provisie,
zonder dat U meer betaald 

Aan de verkoop van de loten was een wedstrijd
verbonden, met als resultaat:
Bij de pony’s hebben we een gedeelde 1e plaats:
Faye Groeneveld en Lis de Vries hebben beide
ruim 160 loten verkocht, super gedaan meiden!!
Bij de paarden wint Corina Mijdam, zij heeft de
meeste loten verkocht.
Het bestuur zal de dames persoonlijk hun prijs
overhandigen.

De webshop Agradi heeft een eigen sponsorprogramma,
werkt nagenoeg hetzelfde alleen via eigen link…
Probeer het maar eens, je zult merken dat het geen extra
moeite kost 
In 2017 hebben we al bijna € 125,- ontvangen,
zonder er iets voor te doen…
daar worden wij blij van 

Clubterrein:
Er wordt op dit moment overleg gepleegd over de financiering van een bodembinder en kantplanken voor onze
rijbaan, helaas was vervangen van zand niet voldoende door de langdurige droge, maar ook natte perioden.
Tevens heeft het clubgebouw de aandacht, het najaar is al een container geplaatst waar we ons springmateriaal in
op kunnen slaan, zodat we dat niet meer in de unit hoeven te bewaren. Deze opslag container verdient een likje
verf, maar kan daarna nog jaren mee.
We hebben via Kees de Vries de vader van Lis een Schottenkeet kunnen bemachtigen voor de vereniging, de
gemeente heeft toestemming gegeven voor het vervangen van de huidige unit, de vergunningsaanvraag loopt.
We verwachten op zeer korte termijn een mooi voorstel te overleggen betreft de financiering en planning betreft
opbouw clubgebouw…

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Sponsoren 2018 BEDANKT !

We zijn nog altijd op zoek naar sponsoren, wilt u onze vereniging een warm hart toe dragen?
Graag!! Mail voor meer informatie naar: 50@biesboschruiters.nl

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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