Nieuw 2016
18 maart 2016
Tijdens de voorjaarsledenvergadering in Maashof zijn twee leden van RV "de Karwats"
Blerick gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap.
Erik Teepen is 40 jaar lid van onze rijvereniging
Walter Kempers is 25 jaar lid van onze rijvereniging.
Heren proficiat namens bestuur en leden.

30 maart 2016
Op de bestuursvergadering van 30 maart 2016 heeft Jacqueline van Gennip haar functie als
penningmeester en bestuurslid neergelegd omdat dit niet meer te combineren valt met haar
nieuwe werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat Hans Berden vanaf 30 maart 2016 de taak
van penningmeester op zich heeft genomen.
Het bestuur dankt Jacqueline voor haar enorme inzet de afgelopen jaren
18 april 2018
Op 18 april heeft "de Karwats" de mogelijkheid gekregen om een dressuurtraining te
organiseren in Equestrian Centre de Peelbergen. Deze training die voor alle leden
toegankelijk was heeft veel leden naar de Peelbergen gelokt. Van de juniorleden tot en met
de steunende leden en de rijdende leden, allen waren in grote getalen aanwezig. Er zijn dan
ook trainingen gegeven van 18.00 tot 22.00 uur.
Na afloop veel positieve reacties ontvangen. Dit komt zeker voor herhaling in aanmerking.
Onderstaand enkele foto's van deze trainingsavond.

9 juni 2016
Op 9 juni werd er door Esther Jacobs een zeer interessante dressuurclinic verzorgd.
Foto's kunnen jullie hier bekijken:
20 augustus 2016
Op zaterdag 20 augustus 2016 zijn de clubkampioenschappen weer verreden. Ondanks dat
er slecht weer was voorspeld hebben de weergoden ons ook dit jaar weer voorzien van
prachtig weer.
Na een felle maar sportieve strijd werden 's avonds tijdens de barbecue de prijzen uitgereikt.
Clubkampioen bij de pony's: Janine Francken
Clubkampioen bij de paarden: Belinda Francken

Alle winnaars op een rij:

v.l.n.r.: Loes Heesen, Janine Francken, Belinda Francken, Tess Gubbels
Foto's kunnen jullie hier bekijken.
8 oktober 2016

Plus Benders in Venlo en Blerick is weer en sponsoractie gestart voor alle
verenigingen in de buurt. ook onze club neemt deel aan deze actie. Koop
je je boodschappen bij Plus Benders, vraag dan de sponsorzegels en
lever ze in bij iemand van het bestuur of deponeer ze in de brievenbus
van het secretariaat.

19 oktober 2016
op 4, 5 en 6 november 2016 organiseert RV "de Karwats" Blerick
haar jaarlijkse Euregionale springwedstrijden in Equestrian Centre
de Peelbergen in Kronenberg (Horst aan de Maas).
Op 4 november om ongeveer 19.00 uur wordt er een clinic verzorgt
door de meest succesvolle bondscoach van het Nederlandse
Springteam, namelijk Rob Ehrens.
Deze springwedstrijden zijn voor de klassen L, M, Z en ZZ tevens
een kwalificatie wedstrijd voor Jumping Amsterdam 2017.
Wij hopen U allemaal te ontmoeten tijdens deze wedstrijden.

4 november 2016
Op 4 november 2016 heeft de sponsorcommissie van “de Karwats” voor de eerste keer een
avond georganiseerd voor de grotere sponsoren. Dit was een geweldig succes mede door
de prachtige inrichting van de sponsorruimte.

Op vrijdagavond 4 november tijdens ons concours in Equestrian Centre de Peelbergen heeft
Rob Ehrens een zeer interessante clinic verzorgd voor vele belangstellenden.

Rob Erens met ons oudste rijdend lid
Belinda Francken en ons jongste
rijdend lid Ella Wolleswinkel

6 november 2016
Tijdens onze springwedstrijd heeft Erik Teepen
zich geplaatst voor deelname aan Jumping
Amsterdam 2017. Erik mag op donderdag 26
januari 2017 aan de start verschijnen in
Amsterdam.
Namens bestuur en alle leden wensen wij Erik
heel veel succes en zullen hem zeker in grote
getalen aan komen moedigen.

7 november 2016
Op 4, 5 en 6 november 2016 heeft onze springwedstrijd in Equestrian Centre de Peelbergen
plaatsgevonden. Mede door alle sponsors, vrijwilligers en leden is dit weer een groot succes
geworden. Namens het bestuur van RV "de Karwats" Blerick willen wij hiervoor dan ook
iedereen heel hartelijk bedanken.

7 november 2016
Vandaag een mooi artikel in de Limburger over onze wedstrijd in Equestrian Centre de
Peelbergen.

