
September 2020 

NIEUWSBRIEF    
 
 

 
Beste leden, ouders/verzorgers en vrienden van de club. 
 
Om stil te staan bij de activiteiten van de afgelopen maanden en de activiteiten die nog gaan 
komen, sturen we jullie deze nieuwsbrief. 
Door corona is het voor iedereen een rare tijd. Helaas hebben wij ook enkele aanpassingen 
moeten doorvoeren rondom de activiteiten van het afgelopen half jaar. Zo hebben wij ons 
mooie concours “outdoor Vorstenbosch” moeten annuleren. Ook voor de aankomende 
activiteiten lijken we nog niet van de beperkingen af te zijn. Gelukkig is de paardensport een vrij 
gemakkelijke sport om aan de 1,5 m eis te kunnen voldoen. De clubdag hebben we in 
aangepaste vorm toch door kunnen laten gaan en ook het ponykamp kunnen we, als de regels 
niet aangescherpt worden, door laten gaan. De ledenvergadering, welke gepland stond voor 
begin oktober, is geannuleerd.  
 
Wij hopen dat jullie en al jullie dierbaren gezond zijn en gezond zullen blijven. Mocht je op een of 
andere manier zelf, dichtbij je of wat verder van je af, te maken krijgen of hebben gekregen met 
de gevolgen van het coronavirus dan wensen wij je heel veel sterkte en een spoedig herstel.  
We willen iedereen bedanken voor zijn/haar begrip en het meedenken in deze moeilijke tijd!  
 
NIEUW BESTUURSLID 
Zoals eerder geïnformeerd, heeft Pim zijn taak als voorzitter neergelegd. We willen Pim 
nogmaals heel hartelijk danken voor zijn enthousiasme en inzet de afgelopen jaren!  
Met het aftreden van Pim is er een plek in het bestuur vrij gekomen waarvoor we op zoek zijn 
naar een goede aanvulling. We willen dan ook de vraag bij jullie, de leden, neerleggen: weet of 
ben je iemand die het leuk zou vinden om het bestuur te versterken?! Meld je dan bij een van de 
bestuursleden. Wij hebben er zin in om met een nieuwe formatie weer vele leuke activiteiten 
neer te kunnen zetten. 
 
FLOOR HEEFFER CLUBKAMPIOEN 2020 
Op zondag 6 september werd er gestreden om de titel “clubkampioen 2020” 
Eerst werd er een dressuurproefje gereden, vervolgens kon men in 1,5 minuut heel veel punten 
bij elkaar springen en tijdens de barrelrace met én zonder pony/paard werd de snelheid 
gemeten. Voor alle onderdelen konden plaatsingspunten verdiend worden.  
 
Floor Heeffer wist het dressuur te winnen, met springen heeft Neel van der 
Velden de meeste punten behaald. Livia Vermeulen won de barrelrace met 
paard en Christy Hutting was tijdens de barrelrace het snelste zonder pony.  
 
Anne Dullemond en Floor Heeffer behaalde een gelijk aantal punten over alle 
vier de onderdelen. Tijdens de stokpaardjesrace moesten zij samen nog even 
strijden om de kampioenstitel en mag Floor zich clubkampioen 2020 
noemen. Zij heeft de wisselbeker met sjerp in ontvangst mogen nemen en 
natuurlijk de eeuwige roem! 
 
Een aangepast programma door corona maar zeker niet minder gezellig.  Op onze website staan 
alle uitslagen. Floor gefeliciteerd! Vrijwilligers bedankt voor jullie hulp! 
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RABOCLUBSUPPORT 
Wij doen dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport!  
De Rabobank geeft jaarlijks een deel van de winst terug aan de 
maatschappij. Stemmen is alleen mogelijk als je lid bent van de 
Rabobank. Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële 
ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Dus 
goed voor onze club!  
 
Nog geen lid? meld je dan snel aan via deze link lid worden Rabobank Doe dit zo snel mogelijk, 
alleen dan krijg je een unieke stemcode toegestuurd. 
Stemmen kan van 5 t/m 24 oktober.  In november horen wij hoeveel jullie stemmen hebben 
opgeleverd. Vraag ook familie, vrienden, collega’s, buurt enz. of ze een stem aan onze vereniging 
willen geven, eventueel in ruil voor jou stem op hun vereniging. 
Wij rekenen op jullie! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PONYKAMP 
Onze  ponykamp commissie is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor een super leuk 
kamp! Net zoals vorig jaar verblijven wij in ons clubgebouw aan de Brakkensedijk. 
We zijn hier van vrijdagmiddag 16 oktober t/m zondag avond 18 oktober. 
Wil je dit niet missen? Stuur dan snel een mail naar info@rsvvorstenbosch.nl  

 
 

 
 
 
 
 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
mailto:info@rsvvorstenbosch.nl
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CLUBLESSEN  
Na een latere start van het outdoorseizoen i.v.m. Corona hebben we, ondanks alle beperkingen, 
toch gezelllig samen kunnen rijden op ons clubterrein.  
Dit jaar zijn we alleen in de bouwvakvakantie even gestopt, zo hebben we in de andere weken de 
gemiste lessen in kunnen halen. Vanaf oktober gaan we weer naar binnen en maken we gebruik 
van de accomodaties van Stal Timmermans en ’t Kantje. Momenteel zijn we druk bezig met de 
indeling van de lessen. Mocht je nog interesse hebben om mee te gaan rijden, informeer dan 
even of er nog plek is. 
 
 
 
 
 
INDOOR VORSTENBOSCH 
In november staat onze dressuurwedstrijd  
 “Indoor Vorstenbosch” weer op de agenda. Op zaterdag 7 
november organiseren wij een selectiewedstrijd voor 
pony’s en 8 november kunnen paardencombinaties 2 
proeven rijden  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 zo snel mogelijk aan ons 
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 
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