Nieuws 2011
01-02-2011
De juniorlessen worden vanaf heden gehouden op woensdagmiddag om 5 uur op ons ruiterterrein
aan de Hoverhofweg in Hout-Blerick
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25-03-2011
De nieuwe dressuurproeven die gelden vanaf 1 april 2011 kunnen bekeken worden via de
ledenpagina’s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30-04-2011
De bosrit vandaag was een geweldig succes en zeker voor herhaling vatbaar.
Kijk bij de foto’s voor een impressie van deze geslaagde rit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-05-2011
Op 10 september 2011 worden de clubkampioenschappen verreden. ‘s Avonds worden de prijzen
van deze kampioenschappen uitgereikt tijden de feestavond.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda’s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07-05-2011
Tijdens de voorjaarsvergadering zijn de jubilarissen gehuldigd.
De heren van Wijlick, Berden en Rutten zijn allen 60 jaar lid van onze vereniging.
Sarah Nytorp is gehuldigd vanwege haar kampioenschap in het springen klasse ZZ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-08-2011
Vandaag is er door “de Karwats” een zeer geslaagde pony dag georganiseerd voor de jeugd leden.
Deze dag krijgt volgend jaar zeker een vervolg. Kijk bij de foto’s voor een impressie van deze dag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-09-2011
De clubkampioenschappen die vandaag verreden zijn waren geweldig geslaagd. De ruiters en
amazone’s streden voor de felbegeerde titel van “clubkampioen van de Karwats”. Door het mooie
weer waren er veel toeschouwers aanwezig. Tijdens de barbecue werden de winnars
bekendgemaakt: Lisa Wolter (met Sjors) mag zich voor een jaar clubkampioen noemen bij de pony’s
en Sylvia Passchier (met Vino) heeft deze titel gewonnen bij de paarden. Wij wensen beide
amazone’s van harte proficiat met het behalen van dit kampioenschap.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30-09-2011
Op de najaarsvergaderiing is meegedeeld dat de springlessen van 1 oktober tot 1 december
plaatsvinden bij Belinda in de rijbak. Aanvang 19.00 uur.
Vanaf 1 december 2011 tot 1 maart 2012 vinden de springlessen plaats in manege “Beekshof” in de
Boekend. Dit onder voorbehoud van goede verlichting in de rijbak en een goede bodem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06-11-2011
Erik Teepen heeft zich op ons eigen concours geselecteerd voor deelname aan Jumping
Amsterdam.
Van harte gefeliciteerd met dit resultaat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-12-2011
Tijdens de extra ledenvergadering is besloten dat de dressuurlessen zolang het kan buiten zullen
plaatsvinden. Vanaf 1 januari gaan de springlessen naar binnen. (zie lesindeling)

