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NIEUWSBRIEF    
 
 Outdoor Vorstenbosch 2018 (door Kitty Verhoeven)                                                                                                  
Na maanden van voorbereiding breekt het weekend van Outdoor Vorstenbosch 2018 aan. 
Zaterdagochtend, laatste puntjes op de i, koffie loopt en alle vrijwilligers staan klaar als de 
eerste trailers het terrein op draaien.  Het dressuurveld ziet er prachtig uit. Het wit van de 
ringen steekt af tegen het groen van het pas gemaaide land en de opkomende maïs. 
Wanneer stipt 10:00 uur de jury klaar zit, rijden de eerste ponyruiters ietwat zenuwachtig de 
ring in. Enkele BB-ers van onze eigen vereniging maken hun debuut. Snel gevolgd door alle 
andere rubrieken wordt er gestreden voor de mooiste proef. Beheersing, balans, techniek en 
samenwerking zijn de sleutelwoorden van succes. Dit geldt voor dressuur maar zeker ook 
voor het springen op het hoofdterrein bij het gezellige strodorp.  
 

Ons normaal kale oefenterrein is omgetoverd tot een  professioneel aangelegd 
springparcours. De hindernissen staan gepoetst in het veld, het parcours is opgesmukt met 
oa een oldtimer tractor uit de buurt. Aan de rand van het springterrein staan de EHBO 
mensen van Vorstenbosch paraat, naast een gezellig ogend terrein voorzien van eet, drink 
en speelmogelijkheden voor de kinderen. 
Ook hier barst de competitie los. Kleine en grote ruiters weten hun pony’s feilloos het 
parcours rond te sturen, een enkele weigert, her en der sneuvelt een balk, er worden mooie 
rondes gereden met stevige stijlpunten en snelle tijden. De sfeer is goed, het weer zit mee.  
Onze ponyruiters waren sterk aanwezig,  hebben iveel ervaring opgedaan en diverse  
winstpunten binnen gereden. 
 

De zondag gaat gepaard met een prachtige zon aan de hemel, het belooft een warme dag te 
worden. Op het dressuurterrein gaat het er serieus aan toe en er worden mooie proeven 
neergezet.  
Via een natuurlijke doorsteek omringd door het maïsveld is het spektakel los gebarsten op 
het springterrein, het is al vroeg gezellig druk op ons terras.  
 

Onze vrijwilligers en sponsoren hebben samen met de deelnemende ruiters en gasten 
gezorgd voor een prachtige dag in Vorstenbosch. Iedereen bedankt !! 
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Dank aan alle sponsoren en iedereen die heeft mee 
geholpen om Outdoor Vorstenbosch 2018 tot een groot 
succes te maken! 
 
 
Sponsors Outdoor Vorstenbosch 2018 

Aannemer PAM van Kessel Heische hoeve 
Aniek Diks sporthorses Het Gareel 
Arthur Western store HipAgrodiensten 
Auto Connections BV Hoefsmederij van Roesel 
Autobedrijf Toni Bongers Houtindurstrie Schijndel 

Avance Floors Hurkmans Techniek 
Bakkerij Verhoeven Installatiebedrijf T Loeffen 
Bevers bouwmateriaal Jikke Huesken fotografie 
Bimdhoeve Olland Klevet 
Braviande Kuijpers transport 
Bruidsgalerie Uden Loonbedrijf Nooijen 
Chapel Martin van Lanen bouwbedrijf 
Claasen Service Manege Olympic 
Claassen schilderwerken Medi spa Annelies 
Cor Lange banden Oma Christy 
DA Meierij Pedicuresalon Voet-Fit Boekel 

DAP Someren Penningkopen.nl 
Daphne Beauty Uden Peter van Berlo 
DFM Regenmakers 
Dierenartsenpraktijk Vorstenbosch Ruijters voor Ruiters 
Erik Dortmans Skyclean 
Evers en Posthouders Sonja Personal training 
Evers Viehhandelsgesellshaft SSB security 
FA van Zutphen Stal Ham 
Fiat den Dungen Stal Timmermans 

Fleix vd Putten  van Berkel aanhangers 
Fleurmonde van Kessel haarden 
Frans Knobbout van Tilburg 

Geenen diervoeders vd Beeten 
Geert en Henk trading Veld omheining 
Geurts mengvoeders Verstraten paardenwagens 
Handels onderneming van Dam Victoria Stables 
Hans Timmers Vion Boxtel 
Hectracon Woodfield Uden 
Heeren Rundvlees 
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Afgevaardigden Brabantse kampioenschappen  
 
Afgelopen maanden hebben onze leden goed gepresteerd tijdens de outdoor 
selectiewedstrijden van kring NoordOostBrabant. We zijn erg trots op alle prestaties!  
 
Een groot aantal combinaties hebben zich weten te plaatsen voor de Brabantse 
kampioenschappen op 28 en 29 juli in Stevensbeek.  
 
Afgevaardigd dressuur pony’s 
C-B Neel van de Velden - Gipsy 
C-B Puck van de Velden - Storm 
D-B Jade van Schijndel – Super Star 
B-L1 Evalien van Buitenen – Ruby Star 
B-L1 Arnoud van Kleef – Bonbon 
E-L1 Juul van de Velden – Davanti 
Afgevaardigd springen pony’s 
A/B-B Evalien van Buitenen – Ruby Star 
D/E-B Juul vd Velden – Davanti 
D/E-B Fenne van Lanen – Star Charlie WNE 
D/E-B Irene Smits – Magic Gold 
Afgevaardigd springen paarden 
L – Anne Dullemond – Hustiqu 
M- Anneke van Uden – Faya 
Afgevaardigd para dressuur grade 5 
Keshia van Hezewijk - Vivaldi Tosha 
 
Allemaal heel veel succes allemaal! 
 
 
 

 
Ledenvergadering 25 september  
De laatste dinsdag van september is gereserveerd voor de algemene 

ledenvergadering. 

Wij willen dan ook alle leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers 

uitnodigen voor de ledenvergadering op:   

Dinsdag 25 september 2017 om 19.30 uur 

Noteer deze datum alvast in jullie agenda, ter zijner tijd ontvangen 
jullie een uitnodiging met agenda. 
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Rabobank clubkas campagne 
 
Ook dit jaar gaan we weer meedoen met de Rabobank 
clubkascampagne. De Rabobank stelt dit jaar € 300.000,- 
beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne.  

Wie kunnen er stemmen?  
Alleen leden van Rabobank Oss Bernheze mogen stemmen. Als je 
klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, 
maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 20 
augustus 2018 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. 
Het lidmaatschap aanvragen kan via de website www.rabobank.nl/leden. 
 
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze 
kunnen stemmen. Van dinsdag 11 september tot en met maandag 24 september 2018 
brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een 
warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal één stem op 
dezelfde vereniging mag worden uitgebracht. 
 
Wordt nu lid! Alleen dan krijg je uiterlijk 10 september een kaart in de bus met code 
waarmee je je stem uit kan brengen.  
 

Kalender                                                                                                                                         

28 juli Brabantse kampioenschappen pony’s 

29 juli Brabantse kampioenschappen paarden 

21 augustus Start clublessen na zomerstop 

25 september Algemene Ledenvergadering  

2 oktober Aanvang indoorlessen 

12/13/14 oktober Ponykamp 

10/11 november Indoor Vorstenbosch (pony’s en paarden) 

18 november Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

 december Gourmet / Dobbelavond  

 

 

 

http://www.rabobank.nl/leden
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Fijne zomervakantie 
Het bestuur wenst iedereen fijne zomervakantie! Wij zien jullie graag na de zomervakantie 
weer terug bij de activiteiten en trainingen. 
 
 
 
 
 
 

 


