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NIEUWSBRIEF    
 
 
Afgevaardigden Brabantse kampioenschappen outdoor 
 
Afgelopen weekend werd in Volkel de laatste selectiewedstrijd van kring NoordOostBrabant 
verreden. Veel van onze leden maakte nog kans om een startbewijs te bemachtigen voor het 
Brabants kampioenschap welke voor de pony’s op 20 juli en voor de  paarden op 21 juli in 
Zijtaart wordt gehouden. 
 
Nicky Prinssen wist met Joy in klasse D/E-L de titel 
kringkampioen springen voor het outdoorseizoen op haar 
naam te zetten. Ze kreeg voor deze knappe prestatie de 
kampioenssjerp en beker uitgereikt en verzekerde zich 
hiermee van een startbewijs voor het Brabants 
kampioenschap 
 
Tevens afgevaardigd voor het ponyspringen: 
klasse D/E-L Fenne van Lanen met Star Charlie WNE  
klasse C-L Puck van de Velden met Storm  
klasse D/E-M Juul van de Velden met Davanti 
 
De volgende combinaties zijn afgevaardigd voor het 
ponydressuur 
Klasse A/B-B Romijn van Gestel met Bo vd Ponyvrienden 
Klasse C-L1 - Puck van de Velden met Storm 
Klasse D/E-L1 Fenne van Lanen met Start Charlie WNE 
Klasse D/E-L1 Jade van Schijndel met Super Star 
Klasse D/E-L1 Quinty Vorstenbosch met Kantje’s Kolman 
Klasse A/B-L2 Evalien van Buitenen met Ruby Star 
Klasse D/E-L2 Bregje Pauwels met Gwen van de Gadedijk 
 
Afgevaardigd paarden dressuur 
Klasse M2 Nathalie Zanen met Havana 
 
Afgevaardigd paarden springen 
Klasse L Anne Dullemond-Hurkmans met Juicy 
Klasse M Anneke van Uden met Faya 
 
Dit jaar hebben 2 teams van RSV Vorstenbosch meegereden met een 4-tal, zowel het 4-tal 
van de pony’s als het 4-tal van de paarden zijn afgevaardigd en mogen nog even samen door 
trainen voor het Brabants kampioenschap. 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd en heel veel succes op het Brabantskampioenschap! 
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BIXIE OUTDOOR VORSTENBOSCH 
 
Op zondag 1 september organiseren wij voor de 2e keer een bixiewedstrijd voor de jongste 
en beginnende ruiters en amazones. Deze wedstrijd staat geheel in het teken van 
“sprookjes” 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de allerkleinste deelnemers (van 3 tot 6 jaar) is er 
een minibegeleidingsproef. Naast het bixie dressuur is er voor de oudere kinderen ook een 
BB rubriek. Een startpas is hiervoor niet nodig. Verder zijn er leuke clinics en spelletjes 
samen met je pony te doen waarmee leuke prijzen te verdienen zijn. Ook als je pony even 
rust heeft is er genoeg te doen in het strodorp, en natuurlijk is er een gezellig terras. Het 
beloofd weer een mooie dag te gaan worden. Kijk voor inschrijven en meer info op 
www.startlijsten.nl 
 

 

 

Vrijwilligers 
Om een mooie 2e  editie van Bixie Outdoor Vorstenbosch neer te kunnen zetten zijn we 
natuurlijk wel afhankelijk van jullie hulp. Wil je meehelpen, geef dit dan alvast door via 
info@rsvvorstenbosch.nl Meer info volgt. Noteer 1 september alvast in je agenda! 
 
Sponsors 
Omdat het organiseren van een wedstrijd altijd kosten met zich mee brengt, en wij deze niet 
geheel uit de clubkas kunnen financieren, willen wij alle leden vragen om op zoek te gaan 
naar minimaal 2 sponsors. (Je mag natuurlijk ook zelf creatief zijn… lege flessen ophalen, 
klusjes doen…. ) Alle bijdrages zijn van harte welkom!  De mail met info is al eerder naar 
jullie verzonden, ben je deze kwijt laat het ons weten dan sturen we het nogmaals door. 
De sponsors mag je doorgeven via sponsor.rsvvorstenbosch@gmail.com 
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VERBOUW ONS CLUBHUIS TOT SNOEPHUIS 
Op zaterdag 24 augustus gaan wij ons clubgebouw omtoveren tot een snoephuis. Geheel in 
het thema van de Bixiewedstrijd een week later. 
Wij kunnen hierbij natuurlijk heel veel hulp gebruiken! Kom je ook op zaterdag 24 augustus 
tussen 14:00 uur en 17:00 uur helpen met knutselen? Vriendjes/vriendinnetjes, 
broertjes/zusjes mogen natuurlijk ook mee helpen. Alle hulp is welkom!  
 
Willen jullie de komende weken lege doosjes en toiletrollen sparen die we om kunnen 
toveren tot snoepjes? 
Heb je  verder nog iets wat ook maar iets met sprookjes te maken heeft, bijv. kleding, 
poppenkastpoppen, beelden van kikkers, alles wat maar enigszins als aankleding kan 
dienen bij de verschillende sprookjes in parcours en wij mogen gebruiken is welkom! 
Graag tijdens de clubavond of uiterlijk 24 augustus afgeven in het clubgebouw. 

 
 
CUPCAKES BAKKEN 
Ook hierbij vragen wij de hulp van onze leden. Wie willen er een aantal cupcakes bakken en 
eventueel versieren. Geef dit dan even door via info@rsvvorstenbosch.nl  
We hopen veel mooie cupcakes te kunnen verkopen tijdens de bixiewedstrijd op  
1 september.  
 
 
 

 
Clubdag 7 september 2019 
Omdat onze club de afgelopen jaren flink gegroeid is wordt het 
tijd voor een clubdag!  
Wij willen een onderlinge dressuur en springwedstrijd gaan 
organiseren voor de ponyleden én de rijvereniging. Het is 
laagdrempelig, er worden geen winstpunten geregistreerd en 
een startpas is niet nodig. Iedereen kan gezellig meedoen! Na 
afloop willen we samen met de leden, ouders/verzorgers en 
vrijwilligers een hapje eten op ons clubterrein.  
Wie wordt clubkampioen van 2019? 
Meer info volgt na de vakantie. Noteer zaterdag 7 september 
alvast in je agenda 
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Activiteiten    
Onderstaand een overzicht van de activiteiten en evenementen die onze vereniging 

organiseert. De agenda is ook te vinden op de website www.rsvvorstenbosch.nl 

  

20 augustus Start clublessen 

24 augustus Versieren clubgebouw (14:00-17:00 uur) 

1 september  Bixie Outdoor Vorstenbosch 

7 september Clubdag 

24 september Ledenvergadering 

1 oktober Aanvang indoor lessen 

11/12/13 oktober Ponykamp 

9/10 november Indoor Vorstenbosch (pony’s en paarden) 

17 november Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

December Gourmet / Dobbelavond  

 

 

 

 

 

 

Fijne zomervakantie 
Het bestuur wenst iedereen een fijne zomervakantie! 
Wij zien jullie graag na de zomervakantie weer terug 
bij de activiteiten en trainingen. 
 


