Kabelnieuws
Laatste nieuwtjes
✪ Er zijn enkele kluisjes vrij. Voor slechts
€10 per maand kun je je paardrijspullen
veilig bij ons opbergen!
✪ Lijkt het je leuk om iedere week mee
te rijden in de springles? Er zijn enkele
plekken vrij op de vrijdag & zaterdag.
Voor meer info of opgeven kun je een
mail sturen!
✪ Silke is geslaagd voor haar opleiding in
Deurne! Gefeliciteerd!

✪ De FNRS heeft het nieuwe
boek ‘Leer paardrijden met
plezier’ uitgebracht. Hierin staat
vernieuwde theorie en ook de
nieuwe proefjes. Vanaf september
gaan wij met deze nieuwe proeven
werken. Het boek kun je bestellen via
info@stalhetkabel.nl en kost €15,-.
✪ Jessica is geopereerd aan een hernia. Het herstel
gaat tot nu toe heel goed, dus hopelijk kan ze snel
weer aan de slag met haar paard Gerard!
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Activiteiten
& jarigen
Juli
3 Equilon
Ponyrijden vanaf 4 jaar
10 Vaardigheid &
(Oefen)Springen
13 Zamba jarig (2004)
14 Crossavond
16 t/m 18 Tienerweekend
16 t/m 24
Vakantiesluiting
geen les
31 KNHS wedstrijd

Augustus
7 Ponyrijden vanaf 4 jaar
Crossdag
14 Abellamy jarig (2005)
21 KNHS wedstrijd
22, 23, 25 & 26 Zomerlease

September

Les op het crossterrein

Tienerweekend

De les duurt een uur met maximaal 5 ruiters per
les. Ook geschikt voor de beginnende crossruiter met voldoende spring ervaring (vanaf niveau
Vaardigheid 2). Bij voldoende deelname worden de
lessen naar niveau ingedeeld.

Een 3-daags ponyweekend,
maar dan vanaf 12 jaar.

Enthousiast?! Geef je snel op! Ook voor ruiters van
buitenaf met of zonder eigen paard.

Dit jaar mogen jullie 2 nachtjes blijven slapen! We gaan onder andere: naar het NK
dressuur in Ermelo, springen, dressuur rijden en crossen! En uiteraard is er vooral
heel veel gezelligheid en wordt er veel
gelachen.

Data: 14 juli (avond), 7 augustus, 4 september
Niveau: Vanaf Vaardigheid 2
Kosten manegepaard: 35 euro
Kosten eigen paard: 17,50 euro

Datum: 16 t/m 18 juli
Kosten: €200,Leeftijd: vanaf 12 jaar

Open dag ‘Circus’

Zomerlease
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Ook dit jaar is er weer een open
dag bij Stal ‘t Kabel. De ideale dag
om kennis te komen maken met onze
manege en om naar de ‘shows’ van onze ruiters te
komen kijken.

Deze keer verzorgen wij een Circus-show. Houdt
deze zondag dus alvast vrij in de agenda en kom
gezellig naar onze stal! Er zal tijdens deze dag een
strodorp met leuke kraampjes aanwezig zijn. En uiteraard is ons terras
ook geopend!
Datum: 25 september

4 Ponyrijden vanaf 4 jaar
Crossdag
10 & 11 FNRS proevendag
18 KNHS wedstrijd
25 Open dag
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In de zomervakantie kan je nu
je lievelingspony leasen voor 4 dagen!
Je mag je pony elke dag komen verzorgen
tussen 10.00 en 14.00 uur en rijden op het
aangegeven tijdstip!
Je mag hem poetsen, rijden, wandelen en
zelfs even in de paddock zetten.
We kunnen de pony maar 1x verleasen,
dus wees er snel bij, zodat je lievelingspony 4 dagen jouw pony is!
Datum: 22, 23, 25 & 26 augustus
Kosten: €75,-

Ontwerp: Anne van winkoop
www.studioadrem.nl

Equilon
Zondag 3 juli organiseerden we voor het eerst de Equilon, een
soort triatlon in teamverband. In totaal verschenen er 12 fanatieke teams aan de start! De ruiters legden zo snel mogelijk een
springparcours af, hierna reed de fietser een zwaar parcours door
het weiland en over het crossterrein en tot slot was het de beurt
aan de loper om een aantal rondjes op de galoppeerbaan te
lopen! De deelnemers gingen er vol voor, wat een spannende
strijd opleverde!
De uitslag:
Categorie B
1. de Glebbinkjes
2. Dora v/d Buurt
3. de Kabelmeisjes
4. de Fickels
5. de Jumpers
6. de Leimuidenaren
7. Pannenkoeken met Stroop
8. Kwik, Kwek & Kwak
9. Giltay Pleasure
10. Ah joh. Ooh heerlijk!

Wil jij ook fit te paard? Doe dan mee met
onze Ruiterfit trainingen op maandagochtend
en/of donderdagavond De lessen worden
gegeven door een zeer enthousiaste ALO
afgestudeerde instructrice (Alexia)!

Categorie A
1. Petit Blanc
2. de Bickels
De sponsor van
het evenement

Paarden ‘update’
Er is de afgelopen weken niet heel veel geschoven met de paarden,
maar er zijn wel een paar dingen die we jullie mee willen delen:
Rocky - het dekken is gelukt, dus volgend jaar verwachten we een
veulentje van Rocky!
Suus - is ook gedekt en wordt begin juli gescand, dan weten we of het
ook bij haar gelukt is.
Bolero - ontwikkelt zich erg goed en wordt al veel ingezet in de manegelessen. Hij kan springen, dressuur en crossen!
Bram - Bram is de afgelopen weken zadelmak gemaakt en loopt nu
een aantal keer per week onder het zadel, dit doet hij erg goed!
Oekje - het paard van Jeanine Hassing is eind juli verhuisd naar een
andere stal. We wensen Jeanine & Oekje heel veel plezier daar!

Vaderdagactie
Er zijn heel wat vaders die er aan moeten gelopen en op het
paard zullen stappen! Vrijdagavond 8 juli heeft de eerste groep
vaders gereden!

Kinderpartijtjes

Nieuw!
Afgelopen week zijn de nieuwe zadelkasten voor de pensionklanten geplaatst.
Ook hebben de containerstallen van
Goldy en de rest in dat rijtje aan de achterzijde een raam gekregen, lekker veel
licht dus!
Tot slot is de nieuwe wei gemaaid, hier
worden deze week de palen in geplaatst
zodat de paarden er hopelijk vrij binnenkort al op kunnen!

Sinds kort kun je bij Stal ‘t
Kabel je partijtje vieren. Dit
blijkt erg populair te zijn,
want we hebben er al aardig wat gehad.
Lijkt het jou ook leuk om
je vriendjes & vriendinnetjes te laten zien waar jij
paard rijdt, welke pony’s
wij allemaal hebben en ze uiteraard
ook zelf laten ervaren hoe leuk het is om op een pony te rijden?
Stuur dan een mail naar info@stalhetkabel.nl. Uiteraard ook
voor meer informatie over de diverse mogelijkheden!
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Ontwerp: Anne van winkoop
www.studioadrem.nl

