Nieuwsbrief PSV de Maartenruiters oktober 2017
Klusdag

Activiteiten t/m december
Dinsdag 24-10 pony pimpen
Zaterdag 29-10 officiële dressuurwedstrijd
voor startpashouders
Zaterdag 4-11 klusdag
Zondag 5-11 onderlinge dressuurwedstrijd
Nov-dec gastlessen Frans v/d Heuvel voor
leden met eigen paard/pony, data volgen
Donderdag 28-12 workshop frontriem maken.

Vertrouwenspersoon
PSV De Maartenruiters wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en
waar de leden met plezier kunnen rijden. De
vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw
verzoek of bij jongere kinderen op verzoek
van de ouders. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersoon van de Maartenruiters is Willem
Duitenmeyer en is te bereiken via mail:
willem48@planet.nl

Vrij rijden
De ruiters die mogen vrij rijden staan op de
lijst in de wachtruimte. Mocht je ook gebruik willen maken van de bak, dan kun je je
hiervoor aanmelden bij de penningmeester.
Op zaterdag 21 oktober en 4 november is
de bak niet beschikbaar voor vrij rijden van
13.15u- 15.30u.

Ben jij een kei in ramen lappen? Heb je oog voor detail en zie je waar er
nog stof en spinnenwebben zijn? Ben je ontzettend handig met
gereedschap? Dan zijn wij op zoek naar jou! Denk je nu ‘hé dit kan ik,
en hier kan ik bij helpen?’, kom dan op 4 november naar de manege.
We starten om 09:30 uur en werken door tot 13.30u
Natuurlijk zorgen we tussendoor voor koffie, thee en wat lekkers!

KFPS kampioenschappen
Zaterdag 23 september werd Annemieke
Wijbenga tijdens de KFPS-Nederlandse
kampioenschappen in Kootwijk, reserve
kampioen met de hengst Maile PW in de
klasse M1 dressuur. Annemieke brengt
Maile PW uit voor stal Wijbenga te Oudwoude.
Harmina Holwerda werd kampioen in de
klasse M2 mat Mario van Bokkum.
Gefeliciteerd met deze mooie resultaten!

Pony’s
Popeye is inmiddels verhuisd naar een nieuw adres. Hij mag hier dienst
doen als maatje voor een ander paard en er wordt nog een aantal keer
per week een buitenritje met hem gemaakt.
Inmiddels is er een nieuwe pony aangeschaft. Celine is een brave
Welsh merrie van 12 jaar oud met wedstrijd ervaring. We hopen veel
plezier vaan haar te hebben.

Grote clubactie
Wat fijn om te zien dat jullie allemaal zo enthousiast aan het verkopen
zijn!
Degene die de meeste lootjes verkoopt wint een gratis les!
Lever het lotenboekje uiterlijk 4 november in bij de instructrice zodat
we de loten kunnen bestellen.

Grens gewicht ruiters
We hebben twee jaar geleden besloten om alleen nog maar pony’s te houden. Dit heeft consequenties voor nieuwe
leden die we kunnen aannemen. Onderzoek wijst uit dat een paard tot maximaal 15% tot 20% van zijn eigen lichaamsgewicht kan dragen. Voor toekomstige leden is het handig om te weten dat er een maximum gewicht van 90kg wordt
gehanteerd om te kunnen rijden op de pony’s van de vereniging. Deze gewichtsgrens hebben we ingesteld om de
pony’s te beschermen en te voorkomen dat ze overbelast raken.

