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RESLUTATEN BRABANTS KAMPIOENSCHAP  
Tijdens het Brabants kampioenschap zijn mooie resultaten behaald. Puck van 
der Velden heeft samen met haar topper Storm een super proef laten zien 
en mag zich reservekampioen van Brabant noemen. Met een score van 
65,64% behaalde zij een mooie 2e plaats in de klasse C-Z1 
Simone Langens heeft met Donna Bella een score van 68,69% behaald in de 
klasse L1 en mocht hiervoor een mooie 8e prijs in ontvangst nemen. Naomi 
Maas behaalde met Finanda in dezelfde rubriek een score van 63,06% Meerte 
Govers reed met haar pony Before Sunrise 61,78% in de rubriek D/E-L1 
 
Bij het springen kwam Juul van der Velden in de klasse D/E-Z aan start met haar 
topper Davanti. Na een mooie foutloze 1e ronde reed zij een spannende barrage 
wat goed was voor een 2e plaats. Naast kringkampioen mag Juul zich nu ook 
reserve kampioen van Brabant noemen. 
 
Neel van der Velden reed met pony Gipsy tevens een foutloze ronde in de klasse 
C-L. Ook de barrage was foutloos en met een tijd van 39.1 sec mocht Neel een 
4e prijs in ontvangst nemen. 
 
Als afsluiter van het outdoor seizoen wist Fenne van Lanen met 
haar topper Star Charlie WNE het Brabantskampioenschap 
eventing in de klasse D/E-Z op haar naam te zetten. 
 
Mooie resultaten waar we natuurlijk heel trots op zijn. 
 
 

LINDE GOVERS CLUBKAMPIOEN 2021 
Wat een prachtige dag! Met 15 enthousiaste ruiters werd er gestreden 
om het clubkampioenschap. 
Er werd gestreden op drie vlakken, dressuur, springen en een 
barrelrace. 
De overall winnaar van de pony’s Linde Govers ging in het finale spel 
de strijd aan met de winnaar van de paarden Heidi van Vugt. 
 
Na een prachtige strijd was LINDE GOVERS met haar Binky de beste en 
kreeg de kampioensjerp omgehangen en de wisselbeker overhandigd. 
Geenen diervoeders had voor iedereen nog leuke extra prijsjes. 
Hierna werd de BBQ warm gemaakt voor een lekker hapje en drankje. 
Iedereen super dank voor jullie deelname en fanatisme. 
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RABOCLUBSUPPORT 
Ook dit jaar doen wij 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!  
 
Vorig jaar ontvingen wij bijna € 200,= wat gebruikt gaat worden voor het opknappen van de 
keuken in het clubgebouw. 
Dit jaar willen wij met de bijdrage materialen aanschaffen voor de clublessen. 
 
Stemmen kan van 4 t/m 25 oktober.  In november horen wij hoeveel jullie stemmen hebben 
opgeleverd. Vraag ook familie, vrienden, collega’s, buurt enz. of ze minimaal één stem aan onze 
vereniging willen geven, eventueel in ruil voor jou stem op hun vereniging. 
Wij rekenen op jullie! 

 

 
 

 
 

PONYKAMP 
De voorbereidingen voor het ponykamp zijn weer in volle gang. Helaas moesten we vorig jaar 
het kamp op het laatste moment nog annuleren maar dit jaar gaan we er vanuit dat onze 
ponyleden het begin van de herfstvakantie gezellig samen kunnen zijn. We verblijven in ons 
clubgebouw aan de Brakkensedijk van vrijdagmiddag 22 oktober t/m zondag avond 24 oktober. 
 
Voor vrijdag- en zaterdagavond zoeken wij nog enkele vrijwilligers voor onze avondactiviteiten. 
Vind je het leuk om ons te helpen, geef dit dan even door via info@rsvvorstenbosch.nl 

 

       
 
 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes
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CLUBLESSEN  
De clublessen waren weer erg gezellig en leerzaam. Een aantal “beginnende” amazones heeft 
gebruik gemaakt van de kennismakingslessen en zijn inmiddels lid geworden van de vereniging.   
 
Vanaf de 1e dinsdag van oktober gaan de paardenleden weer naar binnen. Ook dit indoorseizoen 
mogen we  gebuik maken van de accommodatie van stal Timmermans. De ponyleden rijden tot 
de herfstvakantie nog door op het clubterrein. Vanaf november hebben we een nieuwe 
binnenlocatie gevonden en zijn we welkom op de accommodatie van Sommers/vd Lei aan de 
Canadasweg 9.  
Mocht je nog interesse hebben om mee te gaan rijden, informeer dan even of er nog plek is. 
Het is mogelijk om 2 proeflessen mee te rijden. 
 
 
INDOOR VORSTENBOSCH 
In november staat onze dressuurwedstrijd  
 “Indoor Vorstenbosch” weer op de agenda. Op zaterdag 6 
november organiseren wij een selectiewedstrijd voor pony’s 
en 7 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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