
NIEUWSBRIEF 2017-4
Nu de vakantie alweer (bijna) voorbij is staat het nieuwe seizoen alweer te 
trappelen om te beginnen.

In deze nieuwsbrief onder meer de volgende onderwerpen:

 nieuw op HCL (Lady)
 zitcompetitie FNRS
 startkaart KNHS
 17 september Open Manegedag
 aankomende wedstrijden
 ponykamp najaar 2017
 afscheid van Wouter

Nieuw op HCL
Bij ons is komen staan Lady. Deze 4 jarige vos merrie is van Suus.

Zitcompetitie FNRS
Op 18 juni streden 11 van onze amazones bij manege Oostmoer in Stad aan het Haringvliet 
om een plaats in de volgende ronde. Zowel paarden/pony's als deelneemsters hadden last 
van de hitte. In de rijbaan was het 40 graden. Het was voor iedereen een leerzame dag. 
Britt Elfring heeft zich geplaatst voor de kwartfinale. 
Deze wordt gehouden op 3 september bij manege Thielen in Tilburg. Dus kom haar 
aanmoedigen. Wij wensen haar veel succes en hopen dat zij kan genieten van deze unieke 
kans. 

Startkaart KNHS
Ook via Hippisch Centrum Langeweg kun je je startkaart voor de KNHS-wedstrijden 
aanvragen.

Open manegedag
Op 17 september doen wij van 11:00 uur tot 16:00 uur mee aan de FNRS Open 
Manegedagen. De Open Dag is een prima gelegenheid om de sfeer te komen proeven. Op 
het programma staat onder andere pony’s borstelen, ponyritjes, demonstraties, schminken, 



speurtocht, knutselen en nog veel meer leuks. Wij  en onze  instructrices zijn aanwezig om 
toelichting te geven over het bedrijf, de lessen en de mogelijkheden om op een leuke en 
veilige manier te leren paardrijden. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Om aan de 
activiteiten waaronder ook friet en poffertjes eten, slushpuppy maken, loterij deel te nemen 
wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,--. 
In de loterij worden 3 privélessen verloot.
Naast een hondenwinkeltje proberen we nog een paardenwinkeltje vast te leggen. 

FNRS-wedstrijden
Dit jaar staan nog de volgende FNRS wedstrijden op het programma: 
24 september 2017  
29 oktober 2017
26 november 2017
Om het op de wedstrijddag voor ons makkelijker te laten verlopen is het wenselijk om bij de 
inschrijving meteen het fnrs-paspoort te geven en het inschrijfgeld te betalen. 

Ponykamp Riel najaar 2017
Vanaf  maandag 16 oktober gaan we weer 3 dagen genieten van het najaarskamp in Riel. 
Natuurlijk gaan we weer veel buitenrijden. De kosten voor het najaarskamp bedragen € 
150,--.

Uitwisselingswedstrijden 
De uitwisselingswedstrijden met manege ’t Hoefke in het “najaar” staan gepland op 5 
november 2017 op HCL en 7 januari 2018 (!) op 't Hoefke.

Afscheid van Wouter
Op 22 juni hebben we afscheid moeten nemen van Wouter, als gevolg van een 
hersenbloeding. Wouter werd op 28 april 1989 geboren en kreeg als naam Habien. Wouter 
zijn sportnaam was Calibra Equion. Hij heeft heel hoog in de dressuur gelopen (ZZ-Zwaar). 
Vanaf 2010 heeft hij niet meer gewerkt en heeft hij de meeste tijd doorgebracht op de wei 
en als een echte heer onze veulens opgevoed.

Ook hebben wij afscheid genomen van Tokidoki.


