Nieuws 2013
17 januari 2013.

Erik Teepen heeft deelgenomen aan Jumping Amsterdam nadat hij zich op onze
eigen wedstrijd in Velden afgelopen november had gekwalificeerd. Na een foutloze
1e ronde heeft hij in de barrage helaas niet het podium weten te behalen. Al met al
een geweldige prestatie en een heel gezellige dag met al de supporters in de RAI in
Amsterdam.
--------------------------------------------------------------------------------------------29 maart 2012.

Jaarvergadering in “Maashof” (forellenvijver in Boekend)
Maashoflaan 1
5927 PV Boekend. Aanvang 20.00 uur.
Tevens is er voor onze jeugdleden een kienavond georganiseerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------30 april 2013

Weer een zeer geslaagde Koninginnedag bosrit gemaakt. Onder een stralende zon
een prachtige en gezellige rit gemaakt met daarna nog een gezellig samenzijn op
het terras bij “Jagersrust”.
--------------------------------------------------------------------------------------------18 mei 2013

Freestyle® Workshop op ons terrein o.l.v. Mara Munten.
-------------------------------------------------------------------------------------------7-9 juni 2013

Het ponykamp bij “de Lanterdhoeve” mag als zeer geslaagd in de boeken. Lees
meer…
--------------------------------------------------------------------------------------------17-8-2013

Joline Zwarts en Chanice Joosten hebben beide een 7e plaats en Anouk Wolter een
12e plaats behaald op de Limburgse Kampioenschappen. Dames gefeliciteerd met
jullie behaalde resultaat.
-------------------------------------------------------------------------------------------31-8-2013

Na de spannende en sportieve onderdelen van de clubkampioenschappen is Emma
Johansson clubkampioen geworden bij de paarden. Anouk Wolter is kampioen
geworden bij de pony’s. Wij wensen beide dames van harte proficiat.
Denise Roovers is gelijk geëindigd met Anouk Wolter tijdens de kampioenschappen.
Maar omdat het onderdeel dressuur zwaarder meetelt dan het onderdeel springen
en Anouk een hogere plaatsing had bij het onderdeel dressuur is zij uitgeroepen tot
clubkampioenkampioen.
--------------------------------------------------------------------------------------------07-09-2013

De container op het ruiterterrein is voorzien van enkele ramen zodat de
toeschouwers in de winter uit de wind kunnen staan en toch de verrichtingen van
de ruiters kunnen aanschouwen.
Lei, Walter en Sjaak, prima werk!
-------------------------------------------------------------------------------------------21-09-2013

Thijs en Janine Francken zijn geslaagd voor het Veulen-diploma A.
---------------------------------------------------------------------------------------------

30-09-2013

De dressuurwedstrijden die afgelopen weekend gereden zijn op ons eigen terrein
waren weer een groot succes. De wedstrijden werden verreden onder een
schitterend zonnetje. Verschillende “eigen” ruiters/amazones hebben op de eigen
wedstrijd zeer goed gepresteerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------04-10-2013

Jaarvergadering bij “Maashof”
--------------------------------------------------------------------------------------------01-12-2013

Het concours wat door RV de Karwats georganiseerd is in manege de Vosberg in
Panningen was zoals altijd weer goed in elkaar gezet. Er waren veel deelnemers en
ook de sfeer was super gezellig. Er kwamen veel complimenten van
ruiters/amazones en publiek.
Erik Teepen wist zich weer te plaatsen voor deelname aan Jumping Amsterdam
door het Z-springen overtuigend op zijn naam te zetten.
Erik proficiat met dit geweldige resultaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------01-12-2013

Pieter Keunen eindigt als 1e op het Internationale Concours in Budapest (Hongarije)
met het paard Cedrik 8 in de klasse 1,40m en in de Grand Prix eindigt Pieter met
0,04 seconden langzamer als de nummer 1 op een geweldige 2e plaats met het
paard Mojito.

