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Juul van der Velden Brabants kampioen springen 
Op 20 en 21 juli werden de Brabantse kampioenschappen 
verreden in Zijtaart.  Juul van der Velden wist met haar pony 
Davanti als enige combinatie 3 foutloze rondes te rijden in de 
klasse DE-M. Hiermee sleepte zij de kampioenstitel binnen en 
natuurlijk een startbewijs voor de Nederlandse kampioenschappen 
waar zij een 25e plaats behaalde. 
 

Er werden nog meer goede resultaten behaald op het Brabants 
kampioenschap. Fenne van Lanen en Quinty Vorstenbosch 
kwamen beide aan start in de dressuur klasse D-L1, zij plaatsten 
zich beide voor de overkamping waarin zij respectievelijk 4e en 6e 
werden en daarmee ook beide waren geplaatst voor de Hippiade. 
Hier werd Fenne 18e en Quinty 23e. Evelien van Buitenen wist een 4e plaats te bemachtigen 
in de klasse AB-L2 en ook zij mocht aan start komen op de hippiade. Ze behaalde hier een 
11e plaats. Verder werden er in de dressuur goede proeven neer gezet door Jade van 
Schijndel (6e) , Puck van der Velden (8e), Bregje Pauwels (13e) en Romijn van Gestel (18e). 
 

Met springen reed Nicky Prinssen 2 mooie foutloze rondes in de D-B en werd daarmee 10e. 
Fenne van Lanen en Puck van der Velden kwamen ook nog van start in het springen en reden 
een nette ronde. 
 

Het 4tal van onze vereniging met Renske van Schadewijk, Meerte Govers, Mirthe van Es, Lian 
van de Laar, Jade van Schijndel, o.l.v. Maaike Stoop stuurden een knappe proef rond tijdens 
dit Brabants Kampioenschap waar zeker nog veel meer inzit voor de toekomst! Weer een 
ervaring rijker!  
 

Op zondag waren de paarden aan de beurt. Het viertal met Eefke Janssen, Karin Teunissen, 
Maaike Stoop, Heidi van Vugt, o.l.v. Stefanie van der Stelt wisten een nette proef neer te 
zetten wat goed was voor een mooie 4e plaats en een startbewijs voor de hippiade waar ze 
een 14e plaats behaalde. 
Nathalie Zanen reed tijdens haar individuele dressuurproef naar een keurige 8e plaats met 
Havanna in de klasse M2, ze behaalde een mooie score van 62,83% 
 In de springring had Anne Dullemond-Hurkmans met Juicy tijdens de 1e ronde een 
pechbalkje, ze mocht de 2e ronde terugkomen en reed een mooi foutloos parcours. Anne 
werd hiermee 15e in de klasse L en mocht de bijbehorende prijs in ontvangst nemen. 
Anneke van Uden kwam aan start in de klasse M met haar paard Faya, helaas hadden zij een 
iets mindere dag. 
 
Al met al mooie resultaten waar we als vereniging erg trots op kunnen zijn.  
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Bixie Outdoor Vorstenbosch 
We kijken terug op een naar ons inziens ontzettend geslaagde Bixie dag! Het was 
sprookjesachtig! Van de dressuurproefjes naar het Sprookjesbos, de workshop voorbrengen 
naar een leerzame springclinic en van een spannende estafette naar de afsluitende 
sprookjes parade. Wij bedanken alle sponsoren, deelnemers, ouders, leden, vrijwilligers en 
ieder ander die op wat voor manier ook heeft bijgedragen aan deze mooie dag! Alle foto’s 
zijn te bekijken op onze facebookpagina. 
 

 
 

 
 
 
Clubkampioen 2019 – Irene Smits 
Voor de allereerste keer heeft onze vereniging een clubkampioenschap georganiseerd. Na 
een spannende strijd te hebben geleverd kwam Irene Smits als beste uit de bus! Tijdens de 
dressuurproeven wist Neel van de Velden met Gipsy te winnen met een monsterscore van 
71,5 %! Daarna in het spannende “speel je spel” springparcours wist Irene Smits in 1 minuut 
de 1140 punten bij elkaar te springen. Hiermee waren de 2 finalisten bekend! Door middel 
van een kennisquiz over de vereniging bleek Irene de allerbeste overall en mag zij zich de 
allereerste clubkampioen van RSV Vorstenbosch noemen! Irene gefeliciteerd!  
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Ponykamp 
Van 11 t/m 13 oktober verbleven 10 ponyleden in ons 
clubgebouw. Er was weer een mooi programma opgezet 
door de organisatie. Nadat de slaapplekken waren verdeeld 
was het tijd voor de zelfgemaakte soep van Hilde en de pannenkoeken gebakken door 
Maaike en Stefanie. Het thema dit jaar was “Expeditie Robinson” team Noord ging de strijd 
aan met kamp Zuid tijdens de 1e activiteit in bedaf. Hier had Ingeborg een pittige bootcamp 
uitgezet. Altijd spannend in het donker in Bedaf. 
De volgende dag samen op de fiets om een bezoekje aan de stallen van Anky te brengen. De 
terugweg ging met allemaal opdrachten die via de app gegeven werden door Pim. Bij 
terugkomst op het basiskamp was er niet veel tijd om uit te rusten, we werden verwacht bij 
het klimpark waar iedereen 2 uurtjes kon survivalen. ’s Avonds nog een spannende 
dropping, zo snel mogelijk ongezien terugkomen op het basiskamp! Daarna bij het kampvuur 
alle spannende verhalen gedeeld. 
De laatste dag begonnen we met het verven van  hindernissen. Hierna werden de pony’s 
gebracht en hebben we gezamenlijk een mooie rit door slabroek gemaakt. Onderweg was er 
nog even een tussenstop met een lekkere lunch. 
De pony’s waren weer huiswaarts dus nog even tijd voor een rustige activiteit… hoefijzer 
pimpen. Er zijn allemaal hele mooie creaties gemaakt. 
Om 16:30 uur kwamen de ouders en was het tijd voor een hapje en drankje. Het laatste 
onderdeel van onze expeditie was het finale spel. Kamp Zuid kwam als winnaar uit de strijd 
en mocht de “cup met de grote oren” in ontvangst nemen.  
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Kanjer van de club 
Tijdens de laatste ledenvergadering op 1 oktober is Meerte  Govers 
uitgeroepen tot “Kanjer van de club” voor het outdoorseizoen. 
Meerte is alle oefenavonden samen met opa en oma aanwezig 
geweest. Zij heeft de wisselbeker en een dekje overhandigd gekregen  
Meerte gefeliciteerd!  
 
 
 

 
Indoor Vorstenbosch 
Over enkele weken staat onze dressuurwedstrijd  
 “Indoor Vorstenbosch” weer op de agenda. Op 9 en 10 
november organiseren wij een wedstrijd voor pony’s en 
paarden bij Manege Olympic in Uden 
Inschrijven kan via mijnKNHS of door een mail te sturen 
naar concours.vorstenbosch@gmail.com 
 
Ook dit jaar hebben wij de rubriek BB op ons 
vraagprogramma staan. Voor deze rubriek heb je geen 
startpas nodig. Dus wil je een keer mee doen maar heb je 
(nog) geen startpas? Schrijf je dan in voor de klasse BB. Voor 
deze rubriek wordt wel een klassement opgemaakt met 
prijzen maar er worden geen winstpunten 
geregistreerd.  Inschrijven kan door een mail te sturen naar 
 concours.vorstenbosch@gmail.com 
 
Vrijwilligers Indoor Vorstenbosch 
Alleen met de hulp van vrijwilligers kunnen wij een mooie wedstrijd organiseren.  Geef voor 
1 november even door op welk(e) dag(deel) je beschikbaar bent. Je mag hierbij ook je 
voorkeur doorgeven. Schrijven, ringmeester, coupons ophalen etc. Mail naar 
concours.vorstenbosch@gmail.com 
 
 

Instructie 
Voor de zomervakantie heeft Anne van de Sommen i.v.m. een nieuwe 
uitdaging helaas afscheid genomen van onze vereniging. Maaike 
Stoop is inmiddels ons instructeurs team komen versterken.  
Omdat het alweer vroeg donker is zijn we met onze clublessen naar 
binnen gegaan. Dit jaar mogen we weer gebruik maken van de 
rijbakken van Stal Timmermans, waar de paarden in 2 groepen rijden 
van 18:30 uur tot 20:00 uur, en de rijbak van stal het Kantje in 
Nistelrode waar de  pony’s in 2 groepen en aansluitend 1 groep 
paarden rijden van 18:30 uur tot 20:55 uur.  De instructie wordt 
gegeven door Anne Dullemond, Stefanie van der Stelt en Maaike 
Stoop.  
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Sinterklaasintocht 
Op zondag 17 november komt de Sint met zijn pieten 
aan in Vorstenbosch. Sint heeft laten weten dat hij de 
intocht met onze pony’s erg gezellig vond. Hij hoopt 
dat jullie hem dit jaar ook weer willen begeleiden 
tijdens de intocht door Vorstenbosch.  
 

 
Gourmet-/dobbel avond 
Op zaterdagavond 7 december gaan we met onze ponyleden gezellig samen gourmetten en 
dobbelen. De uitnodiging hiervoor komt binnenkort. 
 

Afmelden startpassen/lidmaatschap 
Aan het einde van het jaar is het goed om even te kijken of er nog startpassen afgemeld 
moeten worden. Dit kan je zelf doen via mijnKNHS.nl   
Wil je het lidmaatschap beëindigen? Geeft dit dan vóór 15 november door aan het 
secretariaat. Leden die dit jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt worden automatisch 
overgezet van ponyclub naar rijvereniging.   
 

Activiteitenkalender                                                                                                                                          

9/10 november 2019 Indoor Vorstenbosch (pony’s en paarden) 

17 november 2019 Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

7 december 2019 Gourmet / Dobbelavond pony leden 

Febr/mrt 2020 Avond rijvereniging 

25 maart 2020 Algemene jaarvergadering 

6/7 juni 2020 Outdoor Vorstenbosch 

 

Datums Brabantskampioenschap 2020 
 

Indoor 2020 

17 t/m19 jan Dressuur  Paard 

24 t/m 26 jan Dressuur  Pony 

1/2 feb Teamdressuur 

 8/9 feb Springen Pony 

15/16 feb Springen Paard 

   

Outdoor 2020 

11-jul Pony's 

 12-jul Paarden 

 Hippiade Week 33 

  


