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NIEUWSBRIEF    
 
 
 
 
De jaarvergadering stond gepland op vrijdag 16 juli met aansluitend een barbecue. Op het laatste 
moment moesten we deze avond toch annuleren omdat enkele bestuursleden in thuis quarantaine 
moesten verblijven. De vergadering en barbecue zijn uitgesteld tot na de zomervakantie.  
Hopelijk gaan de cijfers snel weer zakken en kan een ieder toch zonder al te veel beperkingen van zijn 
of haar welverdiende vakantie gaan genieten.  
 

Aftreden interim voorzitter 
Eefke Janssen heeft het afgelopen jaar de taken van de voorzitter overgenomen. Helaas heeft ook zij 
aangegeven te  gaan stoppen met een bestuursfunctie binnen onze vereniging. In verband met een 
nieuwe functie op haar werk kan zij de taken niet meer combineren. Inmiddels hebben wij Jan de 
Houck en Johan van Es bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. De functies zullen 
later onderling worden verdeeld. Na de uitgestelde ledenvergadering zal Eefke ons gaan verlaten.  
 

Clublessen 
Vanaf maart konden we onze clublessen voor de pony’s weer op pakken. Niet veel later konden ook 
de leden van de rijvereniging weer aansluiten. Omdat we juist in het zomerseizoen het meest veilig 
samen kunnen lessen gaan we dit zomerseizoen door. (Op de bouwvakvakantie week 32/33/34 na) 
Mocht je in de schoolvakantieperiode niet komen lessen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. 
 

Meetmomenten 
In april kwamen eindelijk enkele versoepelingen rondom corona, we mochten weer een clubactiviteit 
organiseren. De KNHS besloot om de uitslagen van onderlinge meetmomenten te registeren 
waardoor men weer winstpunten kon behalen. Er zijn 3 meetmomenten voor onze leden 
georganiseerd, waarop enthousiast werd gereageerd. Eindelijk kon iedereen weer een beetje het 
wedstrijdgevoel gaan oppakken en kijken hoe men ervoor stond na zo’n lange tijd zonder 
wedstrijden. Er werden mooie resultaten behaald. Het opmaken van een klassement en 
prijsuitreiking was helaas nog niet toegestaan, protocollen werden per email naar de deelnemers 
verstuurd. Niet veel later werden de meetmomenten opengesteld voor niet leden waardoor de 
geplande selectiewedstrijden gebruikt konden gaan worden voor het opmaken van een 
selectieklassement van kring Noord Oost Brabant en afvaardiging naar het Brabants kampioenschap. 
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Juul van der Velden Kringkampioen springen D/E- Z 
Na 4 selectiemomenten in de maand juni is Juul van der Velden met 
haar topper Davanti 3x de winnaar van de klasse D/E-Z geworden. 
Dit leverde haar de titel KAMPIOEN van Kring Noord Oost Brabant 
op. Vrijdag 2 juli was de huldiging in Uden waar zij haar 
kampioenssjerp in ontvangst mocht nemen. Juul heeft hiermee 
tevens een startbewijs voor de Brabantse kampioenschappen weten 
te bemachtigen. Zij zal op zondag 25 juli in Schijndel aan start 
komen. 
Haar zusjes Puck met Storm klasse C-Z en Neel met Gipsy klasse D/E-
L behaalde een nette 2e plaats in hun rubriek. Ook zij hebben zich 
hiermee geplaatst voor het Brabants kampioenschap.  
 
Afgevaardigden 
 

Dressuur paarden Dressuur pony’s 
L1 Simone Langens met Donna Bella C-Z1 Puck van der Velden met Storm 
L1 Naomi Maas met Finanda D-L1 Meerte Govers met Before Sunrise 

 

 
Zilver voor Puck van der Velden  
Inmiddels is het kampioenschap dressuur paarden en pony’s 
verreden. Puck van der Velden heeft  een super proef laten zien 
en mag zich reservekampioen van Brabant noemen. Met een 
score van 65,64% behaalde zij met Storm een mooie 2e plaats in 
de klasse C-Z1. Puck mag op 21 augustus gaan strijden om de 
titel Nederlands kampioen te Ermelo 
 
Simone heeft een score van 68,69% behaald en mocht hiervoor 
een mooie 8e prijs in ontvangst nemen. Naomi behaalde een 
score van 63,06% en Meerte een score van 61,78% 
Mooie resultaten waar we trots op zijn. Van harte gefeliciteerd! 

 
Het komend weekend zijn de springcombinaties aan de beurt. Allemaal heel veel Succes! 
 

 
 

Kennismakingslessen 
Ook dit jaar organiseren wij weer speciale kennismakingslessen voor 
potentiële ponyleden. Inmiddels hebben al enkele kinderen gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid en één of meerdere lesjes meegereden.  
 

Ken jij ook iemand met een eigen pony? Geef dan door dat ze op dinsdag 27 
juli en ook nog op 3 augustus a.s. van 18:30 uur tot 19:15 uur kennis 
kunnen maken met onze gezellige vereniging. Deze kennismakingslessen 
zijn gratis en zonder verdere verplichtingen 
Natuurlijk staat voor de ouders/begeleiders de koffie/ thee klaar! 
 

Liever een keer na de zomervakantie een proeflesje meerijden? Dat kan 
natuurlijk ook! Mail dan even voor de mogelijkheden.  
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Clubdag 
Op zondag 19 september wordt er weer gestreden om de titel  
“clubkampioen 2021”  
Wie neemt de wisselbeker dit jaar mee naar huis? Noteer deze 
datum alvast in je agenda, meer info volgt spoedig. 
 
 
 
 

Financiën 
Doordat wij vorig jaar geen wedstrijden konden organiseren en dus ook geen inkomsten hadden 
heeft de penningmeester onze verenging aangemeld voor de TASO regeling. Deze is goedgekeurd en 
inmiddels uitgekeerd. Tevens heeft de gemeente de helft van de huur kwijtgescholden en hebben we 
nog een kleine vergoeding van de Rabobank ontvangen na de actie Raboclubsupport. 
 
 

 
 
Leuke actie! 
Ons clubllid Irene Smits heeft zich tijdens de corona lockdown op een leuke 
manier ingezet voor onze vereniging. Zij heeft geluksbedeltjes verkocht die 
een hoofdstel of oornetje van paard/pony opleuken. De opbrengst kwam ten 
goede aan onze vereniging. Één persoon heeft zelfs spontaan een bijdrage van 
€ 100,= overgemaakt naar de vereniging. Een super leuk initiatief waar wij 
natuurlijk heel blij mee zijn. Heb je ook interesse? Neem dan even een kijkje 
op haar Facebook- of Instagram pagina  
 
 

 
Aanleg sproei installatie 

   
De afgelopen weken zijn een aantal vrijwilligers druk bezig geweest met de aanleg van een sproei 
installatie. De laatste jaren was de grond erg droog op ons clubterrein waardoor het gras slecht 
groeide en het erg stoffig was tijdens het de clublessen. Mocht er nu weer een langdurige droge 
periode komen dan kunnen wij het terrein gaan besproeien. 
     

Inmiddels is ook het clubgebouw gepoetst, het terras weer opgefrist en 
hebben wij een mooie nieuwe buitenbar geschonken gekregen. 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en hulp!  
 

Hopelijk kunnen we op korte termijn ook de keuken gaan vervangen. De 
nieuwe staat al te wachten. Mocht jij hierin iets kunnen betekenen, of weet 
je iemand die hierbij kan helpen? Geef het dan aan ons door. 



juli ‘21 

 
 
 
 

Belangrijke datums 
 

27 jul + 3 aug Kennismakingslessen 

19 september Clubdag 

22/23/24 oktober Ponykamp 

6/7 november Indoor Vorstenbosch (dressuur) 

november Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

18 december Indoor kerst Bixie 

December Gourmet/dobbelavond ponyclub 

  
Wijzigingen voorbehouden 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fijne zomervakantie 
Het bestuur wenst iedereen een fijne en zonnige 
zomervakantie!  
Tot ziens bij de trainingen en/of activiteiten.  
Let goed op elkaar en blijf gezond! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info, vragen of aanmelden? Mail naar info@rsvvorstenbosch.nl 


