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NIEUWSBRIEF    
 
 
 
 
 
 
 
Hallo pony en paardenruiters, papa's, mama's, opa's en oma's. Het is mij een eer om een 
openingswoordje te mogen doen. 
In mijn korte periode als voorzitter is me eigenlijk wel duidelijk geworden dat we de 
afgelopen 2 jaar door corona heel veel mooie dingen niet hebben kunnen doen en dat we 
met ons allen een beetje het clubgevoel waren kwijt geraakt. Dit is logisch want we zagen 
elkaar niet vaak en mochten niet veel.  Gelukkig is dat nu weer verleden tijd en kijken we 
weer vooruit. 
Voor mij als voorzitter heb ik me als doel gesteld om het wij/samen gevoel weer binnen 
onze mooie club te krijgen en niet alleen als bestuur maar ook in samenwerking met jullie als 
ruiters en jullie ouders en alle andere fanatieke vrijwilligers. 
De eerste stappen hebben we al gezet met het organiseren van een prachtige outdoor 
wedstijd en een mooie bixiedag. Deze kunnen we alleen maar organiseren als we met ons 
allen een steentje bijdragen en dat werd door velen van jullie gedaan en daar ben ik zeker 
blij en trots mee en op. 
De vele complimenten die ik in ontvangst heb mogen nemen zijn dan ook zeker voor 
iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan deze prachtige dagen. 
 
We gaan ook dit jaar nog verschillende activiteiten organiseren dus lees de nieuwsbrief 
hieronder goed door en schrijf de datums alvast in je agenda. 
 
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en vergeet vooral niet veel plezier te maken ook 
samen met jullie pony's en paarden. 
Tot de 30e, 
 
Een vriendelijke paarden/pony groet, 
 
Jullie voorzitter 
 
 
  



aug 2022 

NEEL VAN DER VELDEN KRINGKAMPIOEN 
De selectieprocedure was dit outdoorseizoen anders dan voorgaande jaren. Doordat de 
selectiewedstrijden in heel Brabant gereden konden worden is het allemaal wat minder 
overzichtelijk geworden. Ondanks dat er regionaal geselecteerd werd vond het bestuur van 
Kring Noord Oost Brabant het nog steeds leuk om de kring kampioenen te huldigen.  
 
RSV Vorstenbosch is trots dat ook dit outdoor seizoen Neel van de Velden met haar good old 
Gipsy de concurrentie in de rubriek C 80 te snel af was. Na 6 selectiewedstrijden is het haar 
weer gelukt kampioen van Kring Noord Oost Brabant te worden. Op vrijdag 15 juli werd zij 
voor deze knappe prestatie gehuldigd bij ruitersportcentrum de drie linden te Zeeland.  

 

 

 
Neel van der Velden met Gipsy 

 
 
De volgende leden zijn afgevaardigd naar het Brabants kampioenschap. Inmiddels zijn deze 
kampioenschappen verreden en hebben zij de volgende resultaten behaald. 
 
Springen paarden 23 juli Schijndel (Molenheide) 
100 –  Fabienne van Berkum met Whatever van de Teugelaar -21e 
100 – Lareen Brynycz met G. Wonderboy – 39e 
120 – Juul van der Velden met Davanti – uit11 
135 – Anneke van Uden met Faya – uit1 
 
Springen pony’s 24 juli Schijndel (Molenheide) 
C80 Neel van der Velden met Gipsy – 14e 
D/E 90 Neel van der Velden met Expression – uit2 
 
Dressuur pony’s 31 juli Deurne (Green Valley Estate) 
D/E-L2 Mirthe van Es met Mike - 64,167% 
 

Iedereen van harte gefeliciteerd!  

  

http://www.rsvvorstenbosch.nl/neel-van-der-velden-kringkampioen/
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OUTDOOR VORSTSENBOSCH 
Na 4 jaar konden we eindelijk weer een wedstrijd organiseren. Omdat er dit seizoen veel 
keuze was om selectiewedstrijden te rijden én springruiters liever niet op gras rijden, 
hebben we alleen een dressuurwedstrijd op het eigen terrein georganiseerd.  
 
Op zaterdag was het mooi weer en hadden we een vol programma met allemaal 
enthousiaste ponycombinaties. 
Zondag begon het eind van de ochtend helaas flink te regenen wat niet meer stopte. Toch 
bleef het terrein goed begaanbaar en konden alle paardencombinaties hun proef rijden.  
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd weekend en hopen het volgend jaar weer te kunnen 
organiseren. 
 
 
BIXIE VORSTENBOSCH 
Enkele weken later konden de jongste ponyruiters en amazones hun rij kunsten laten zien. 
Eerst werd er een dressuurproefje gereden en daarna konden zij een oefenspringparcours 
en spelletjes parcours rijden. Iedereen kreeg natuurlijk een beker, rozet en goodiebag voor 
alle knappe prestaties. Op het terras kon er nog een lekkere taart voor de pony’s gemaakt 
worden. 
 
Wat was het een mooie dag. Allemaal blije kinderen, vele mooie prijzen. Gezelligheid op het 
terras en lekker weer. Wij hebben genoten! 
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Veel dank aan alle sponsoren en iedereen die heeft mee geholpen 
om Outdoor Vorstenbosch en de bixiedag tot een succes te maken! 

 

 
 

 
CLUBLESSEN 
Dit outdoor seizoen krijgen elke dinsdagavond 16 ponyleden verdeeld in 3 groepen les op 
het clubterrein. Aansluitend rijden de paardenleden in 1 les samen. Er zijn nog enkele 
plekken vrij in de clublessen voor de paarden. Vind je het leuk om (een keer) mee te 
oefenen? Meld je dan aan via info@rsvvorstenbosch.nl. De pony’s rijden van 18:30 uur tot 
19:15 uur en de paarden van 19:15 uur tot 20:00 uur. We houden nu even vakantie maar op 
30 augustus starten we weer met de lessen. 
 
 

mailto:info@rsvvorstenbosch.nl
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CLUBDAG 
Op zondag 18 september wordt er gestreden om de titel 
“clubkampioen 2022”  
Wie neemt de wisselbeker dit jaar mee naar huis? Noteer deze 
datum alvast in je agenda, meer info volgt spoedig. 
 
 

 

 
 
 
 
 
RABO CLUBSUPPORT 
Ook dit jaar gaan we weer meedoen met de Rabo clubsupport  
Alleen leden van Rabobank Oss Bernheze mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet 
automatisch lid. Het lidmaatschap aanvragen kan via de website www.rabobank.nl/leden.  
Vanaf 5 september krijg je een uitnodiging om te stemmen, dit kan tot 27 september.  
 

 
 
 

INDOOR VORSTENBOSCH 

Op zaterdag 5 november organiseren wij een selectiewedstrijd voor pony’s bij Olympic te 
Uden. Zondag 6 november kunnen de paarden 2 proeven rijden, dit is geen 
selectiewedstrijd. 

Natuurlijk kunnen wij weer veel hulp gebruiken tijdens dit weekend. Noteer deze datum 
alvast in je agenda en geef eventueel al door als je mee kan komen helpen. 
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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 

  

30 augustus Start clublessen 

18 september Clubdag 

21/22/23 oktober Ponykamp 

25 oktober Ledenvergadering 

5/6 november Indoor Vorstenbosch  (selectiewedstrijd pony’s) 

13 november Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

9 december Gourmet / Dobbelavond 

18 december Kerstbixie – Olympic Uden 

 

 

 

 

 

 

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