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Welkomstwoord!
Weer genoeg nieuws om te delen!

Behaalde mijl palen!
Inez van Waalwijk is met haar 4 tal team
Nederlands Kampioen in de klasse Z/ZZ!
Els van Waalwijk reed een super foutloos
parcours voor de vereniging Kampioenschappen.
Anouk Hoogendijk reed in de dressuur voor de
vereniging kampioenschappen een nette proef,
samen met nog 6 andere behaalde zij een hele
mooie 11e plaats. Het L viertal waar oa Ineke van
Waalwijk en Anouk Hoogendijk in zaten haalde
een hele mooie 8e plaats.
Iedereen gefeliciteerd met deze prachtige
resultaten.

Joyce!
Zoals sommige van jullie misschien wel was opgevallen, is dat Joyce weer een paar uurtjes is begonnen met lesgeven op de manege. Ze kan nog
niet alles, maar ze is blij dat ze er weer is. Zo ook
al haar les klanten. Welkom terug Joyce!!

De finale van de Herfstmeeting werd zondag 23
Oktober verreden bij Manege de Prinsenstad.
Inez van Waalwijk van Doorn kwalificeerde zich
met M/Z team en Ineke van Waalwijk van Doorn
met B /L team.
Inez reed een sterkte proef. Haar galop gedeelte
zou nog iets sterker kunnen. Ineke reed ook een
nette proef, maar haar paard zou nog wat meer
oprichting mogen.
Tenslotte eindige Inez met Karperhoeve Eianco in
de klasse Z1 individueel op een 2e plaats, 216
punten. Ineke reed met Enrico, Eddy, in de klasse
L1. Zij eindigde individueel met 199 punten op
een 5e plaats.
Alle deelnemers gefeliciteerd met jullie overwinningen!

Vlechtjes!
Wat zien de pony's/paarden er vaak toch mooi
uit. De een in de knot de ander in de vlecht.
Graag willen wij jullie er op attent maken om de
mooie creaties, er ook weer eruit te halen.
Anders raakt het allemaal zo in de klit wat het
weer lastig maakt om alles weer ontward te
krijgen.

Vervallen Lessen & Theorielessen!
Al duurt het nog wel een tijdje. Maar over een
paar weekjes staan de feestdagen al weer voor de
deur. De praktijk lessen tussen 24 December t/m 1
Januari komen te vervallen.
Tevens willen wij jullie er op attent maken, dat er
wel tussen kerst & oud en nieuw 3 theorielessen
zullen gegeven worden. Hiervoor kan t.z.t. worden
ingeschreven. Wij zouden het leuk vinden als jullie je hier ook voor opgeven. Want weet dat de
theorielessen net zo belangrijk zijn als de praktijk
lessen. Misschien zelfs wel belangrijker……

Van zomertijd naar Wintertijd!
Op 30 oktober zal de wintertijd weer ingaan. Dit
houdt ook in dat de tijden van de manege aangepast worden.
De tijden nog even op een rij gezet voor u:
Maandag t/m rijdag van 8.30 tot 22.00 uur
Zaterdag van 8.30 tot 20.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur

Wedstrijd nieuws!
25 September jl. hadden we de ouder-kind wedstrijd. Wat hadden we een grote opkomst. Leuk
weer om te zien dat iedereen er weer zo schik in
heeft. En nog leuker is dat er dan weer verassende
combinaties en uitslagen uitkomen. Volgend jaar
staat de volgende weer gepland. We hopen op een
weer zo geslaagde gezellige dag.

Op 23 Oktober werd ook de springwedstrijd
gehouden. Er waren een tal van inschrijvingen,
wel zo 30 personen deden er aan mee. Leuk om te
zien dat dat ook weer in grote getallen is gereden.
Gelukkig geen ernstige val partijen. Was weer een
gezellige dag met hoop zon.

P.S. Zouden jullie trouwens als jullie veranderingen of vragen hebben over wedstrijden, dit willen
doorgeven aan Inez van Waalwijk mail adres is
iiinezx@live.nl of telnr. 0620156730

Barney!

8 -Tal!
Er is al weer gestart met het oefenen van het 8tal.Het 8-tal zal met de boerenmarkt beide dagen
een demonstratie geven. Allemaal weer heel spannend en leuk om dit uiteindelijk in juni weer vlotjes te laten verlopen!
Onze trouwe vriend Barney zal in April 2017 de
mooie leeftijd van 25 jaar bereiken. Al een hele
leeftijd voor zo beestje. Daarom willen we zo
langzamerhand Barney wat meer van zijn oude
dag laten genieten. Barney zal daarom wat minder
in de lessen worden ingezet.

Tot Slot!
Willen we u nog meedelen dat er een nieuwe
Manege/kantine poes is. Nadat de andere niet
meer is terug gekomen. Is er een nieuw poesje uit
het laatst geworpen nest. Zij verblijft nog niet in
de kantine. Maar heeft wel de naam "Adele" gekregen. De naam is verzonnen door Alice den
Toom!

Oproepje!
Wij zouden het leuk vinden om zo nu en dan
eigen ingebrachte stukjes in de nieuwsbrief te
vermelden. Dus heb je leuke foto's of heb je iets
leuks meegemaakt met je paardje/pony of heb je
op vakantie paardgereden en je wilt dat delen in
de nieuwsbrief. Schroom niet en stuur het in.

