
November 2022 

NIEUWSBRIEF    
 
 

 
 
Beste leden, ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, vrijwilligers en vrienden van RSV 
Vorstenbosch, 
 
Wat hebben we er met onze club weer een mooie periode van gemaakt sinds de laatste 
nieuwsbrief. Vele mooie, sportieve en leuke activiteiten en wedstrijden zijn weer 
georganiseerd door de club en mede mogelijk gemaakt door jullie hulp. 
 
Na een mooie warme zomerperiode zijn we inmiddels alweer aan de donkere, natte en 
koude herfst en winterperiode begonnen met de clublessen in de mooie binnen maneges 
van Stal Timmermans en De Rakthoeve waar we ook dit jaar weer van harte welkom zijn en 
waarvoor dank. 
 
Zoals de meeste van jullie al hebben meegekregen zijn er wat veranderingen geweest binnen 
ons team van instructrices, helaas is Anne gestopt met lesgeven en hebben we Margot 
bereid gevonden om onze club te komen versterken en om jullie leuke maar ook leerzame 
lessen te komen geven.  Anne nogmaals dank voor alles wat je 
voor de club maar zeker voor de ruiters hebt gedaan en 
betekend. 
 
Voor mij rest jullie nog veel plezier te wensen met het lezen van 
de nieuwsbrief en heel veel plezier met jullie paarden en pony's 
tijdens de lessen en natuurlijk ook als jullie thuis aan het rijden 
zijn. 
 
Groet en tot snel, 
 
Jullie voorzitter. 
 

 
 
 
FENNE VAN LANEN NEDERLANDSKAMPIOEN EVENTING 
Op zaterdag 3 september werd het Nederlandse kampioenschap eventing voor 
pony’s verreden in het Zeeuwse Westdorpe 
 
Fenne van Lanen wist met haar Star Charlie WNE de titel Nederlands kampioen 
op haar naam te zetten.  
Een knappe prestatie waar we trots op zijn!  
 
Gefeliciteerd Fenne 
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CLUBDAG    
Op zondag 18 september vond het clubkampioenschap plaats. Helaas werkte het weer niet 
echt mee maar gelukkig kon iedereen zijn proefje en springparcours in de bak van 
pensionstal de Rakthoeve rijden. Iedereen heeft goed zijn best gedaan! Alle punten werden 
opgeteld en tijdens de gezellige barbecue werden de prijzen uitgereikt. Voor iedereen was er 
een mooie medaille en wat lekkers voor de pony. Milou Langens kreeg van de jury de 
hoogste punten voor haar dressuurproef, Tim van Boxtel behaalde de meeste punten tijdens 
het springen en Linde Govers kreeg een prijsje omdat ze het langste aan de spijkerbroek 
bleef hangen. 
Overall was Tim de beste en mag zich clubkampioen 2022 noemen. Hij kreeg de mooie 
kampioenssjerp en wisselbeker uitgereikt. 
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PONYKAMP  
Van 21 t/m 23 oktober verbleven 15 ponyleden in ons clubgebouw. De kampcommissie had 
weer flink zijn best gedaan om een mooi programma samen te stellen. Het clubgebouw was 
mooi aangekleed in het thema “Halloween”  
De eerste avond zijn de kinderen gedropt waarna ze probeerden ongezien weer terug te 
komen bij het clubgebouw. Dat leverde weer leuke verhalen op bij het kampvuur. 
Op zaterdag werden de pony’s gebracht. Na een partijtje voetbal stonden er allemaal 
attributen klaar voor een schriktraining. Bijna alle pony’s hebben met behulp van hun baasje 
de angsten overwonnen om onder, over en langs allemaal spannende dingen te lopen. 
Iedereen kreeg hiervoor natuurlijk een mooie oorkonde. ’s Avonds heeft iedereen een mooie 
Halloween pompoen gemaakt en was het nog even griezelen in Bedaf. Zondag zijn we naar 
het zwembad geweest, bij terugkomst waren de ouders al aanwezig om gezellig samen een 
hapje te eten. Na de optredens werden de laatste punten opgeteld en kon de bokaal met de 
grote oren weer uitgereikt worden. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan een mooi 
en gezellig ponykamp! 
 

 
 
 
 
 

INDOOR VORSTENBOSCH 
We hebben ook dit jaar weer een indoorwedstrijd bij manege Olympic 
georganiseerd. Op zaterdag 5 november een selectiewedstrijd voor de 
pony’s en zondag 6 november konden de paarden 2 proeven rijden. We 
kijken terug op een mooi en gezellig weekend waarin bijna 230 
combinaties zijn gestart.   
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SINTERKLAAS 
Vorig weekend mochten we met onze ponyleden Sinterklaas begeleiden tijdens de intocht in 
Vorstenbosch. Vooraf kon iedereen de Sint een hand geven. Ook werd er met de pieten 
gedanst en gezongen. Hierna vertrokken we naar het gildebergske waar alle kinderen met 
hun papa’s en mama’s al stonden te wachten op de Sint. Na een korte toespraak vertrok de 
optocht naar gemeenschapshuis de Stuik. Na afloop kreeg iedereen van Piet een goed 
gevulde snoepzak. Het was weer mooi en bijzonder om dit te mogen doen.  
 

 
 
 

Op 9 december gaan we met onze ponyleden een gezellige gourmet/dobbel avond houden 
in ons clubgebouw.  Heb je je nog niet aangemeld? Opgeven voor deze avond kan nog tot 30 
november door een mailtje te sturen naar info@rsvvorstenbosch.nl  
 

 
 
RABOCLUBSUPPORT 
Dank aan iedereen die een stem heeft uitgebracht aan RSV Vorstenbosch. De Rabobank 
heeft inmiddels een mooi bedrag van € 180,13 overgemaakt. Hier gaan we extra materialen 
voor de clublessen voor aanschaffen. 
 
 

mailto:info@rsvvorstenbosch.nl


November 2022 

KERSTBIXIE 
Op zondag 18 december organiseren wij 
een kerstbixie bij Manege Hogerduinen 
in Mariaheide. 
Tijdens deze bixie kunnen alle 
beginnende ruiters en amazones een 
dressuurproefje rijden en hierna een leuk 
en leerzaam spelletjesparcours rijden. De 
jongste kinderen kunnen de 
kabouterproef rijden.  
Alle proeven staan op onze website.  
Een startpas is niet nodig. 
Inschrijven kan door te mailen naar  
concours.vorstenbosch@gmail.com 
 
BEKERSPONSOR 
Voor de bixiewedstrijd zijn wij nog 
opzoek naar sponsors.  
Weet jij een bedrijf of iemand die aan 
alle kinderen een mooie beker wil 
sponsoren of heeft iemand leuke (kleine) 
prijsjes voor in een goodybag? Geef dit 
dan door via 
sponsor.rsvvorstenbosch@gmail.com 
 
 

 

LIDMAATSCHAP EN STARTPAS 
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 
30 november door aan het 
secretariaat: info@rsvvorstenbosch.nl  
 
Leden die dit jaar de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt worden automatisch door ons overgezet van ponyclub naar rijvereniging.   
 
Elk jaar brengt kring NoordOostBrabant de vereniging een klein bedrag per startpas in 
rekening. Vanaf 1 januari 2023 gaan wij deze kosten doorberekenen aan de eigenaar van de 
startpas. Alle leden die op 1 januari een actieve startpas bezitten krijgen € 2,75 per startpas 
extra gefactureerd bij de clubcontributie. 
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