Kabelnieuws
Laatste nieuwtjes

✪ Lijkt het je leuk om als vrijwilliger mee
te helpen tijdens evenementen of bij
bepaalde (beginners)lessen? Stuur dan
een mail naar info@stalhetkabel.nl

2016
Activiteiten
& jarigen

✪ Suus & Rocky zijn bij de hengst
geweest. Hopelijk is het gelukt zodat
we volgend jaar 2 veulentjes van ze
kunnen verwachten!
✪ Er is een plekje in de combi-les
op zaterdagochtend. In deze les
worden dressuur en springen met
elkaar afgewisseld, dus de ene week
dressuurles van Sanne Winters en die
week erna springles van Ronald Boers.

JUNI

Juni

✪ 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,-.
✪ Begin juni wordt de grote nieuwe paddock
bewerkt zodat er vanaf dan ook in gereden kan
worden!

Equilon

Tienerweekend

Zondag 3 juli organiseren wij een nieuw evenement,
de Equilon. Dit is een estafettte triathlon in teamverband. Een team bestaat uit 3 deelnemers: een ruiter,
mountainbiker/fietser & een hardloper.

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

Er zijn 2 klasses:
A - Vaardigheidsparcours te paard, 1,5 km fietsen,
1 km hardlopen
B - Springparcours te paard, 3 km fietsen, 2 km hardlopen.

Dit jaar mogen jullie 2 nachtjes blijven slapen! Daarnaast brengen we een bezoek
aan een stal of (paarden)evenement, gaan
we springen, dressuur rijden en organiseren we een crossdag! En uiteraard is er
vooral heel veel gezelligheid en wordt er
veel gelachen.

Datum: 3 juli
Kosten: €30,- per team
Niveau: vanaf Vaardigheid 1

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

3 Joris (2001) jarig
4&5 Voltigewedstrijd in
Ermelo
5 Ponyrijden vanaf 4 jaar
Crossdag manege
6 Gaudi (1994) & Puck
(1992) jarig
10 Jack (2005) jarig
19 Ponystappen Feestweek
23 Harry (2004) jarig

Juli
3 Equilon
10 Ponyrijden vanaf 4 jaar
Vaardigheid &
(Oefen)Springen
13 Zamba jarig (2004)
16 t/m 18 Tienerweekend
16 t/m 24
Vakantiesluiting
geen les
31 KNHS wedstrijd

Augustus
21 KNHS wedstrijd
22, 23, 25 & 26 Zomerlease

www.facebook.com/
stalhetkabel

Zomerlease
In de zomervakantie kan je nu
je lievelingspony leasen voor 4 dagen!

Vaardigheid & (Oefen)Springen
Een iets anders dan de reguliere FNRS wedstrijd en
heel leuk om een keer aan mee te doen!
Zondag 10 juli is het Vaardigheid, Oefenspringen &
Springen. Inschrijven kan t/m woensdag 29 juni, dus
geef je snel op via de website of op het prikbord in
de hal!
Datum: 10 juli
Kosten: €12,Niveau: vanaf F4

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

Ponyweekend
We hebben weer genoten!
Het weer was gelukkig veel
beter dan voorspeld, dus we
hebben een heerlijke buitenrit
gemaakt, veel spellen buiten
gedaan en ook gesprongen in
de buitenbaan!
De foto’s van het
Ponyweekend vind je op de
website en op facebook!

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)!

Paarden ‘update’
Er is de afgelopen weken heel wat geschoven met paarden omdat de
‘oude’ containerstallen opgeknapt zijn. Maar er zijn ook enkele nieuwe
paarden bijgekomen. Om alles weer even helder te maken hebben we
hier een ‘update’ voor jullie:
Verbena - het nieuwe paard van Katie Hill, is een 6-jarige merrie uit
Spanje.
Ivy - het nieuwe paard van Jozien, dit is een 3-jarige merrie die
getraind gaat worden door Sanne.
Relex - is een nieuw pensionpaard, Mirjam Huisman en haar dochter
Laura zijn zijn eigenaren.
Bram - is een 3-jarige pony die op dit moment zadelmak gemaakt
gaat worden.
Bolero - is nog op proef, als hij zich zo goed blijft ontwikkelen wordt
dit een nieuwe manege pony.
Esra - helaas bleek Esra toch niet voldoende geschikt voor het manegewerk. We hopen dat hij een fijn plekje vindt!

Ponystappen
tijdens de Feestweek
Dit jaar wordt de Oranje feestweek Nieuw-Vennep
weer een groot feest. De festiviteiten zijn van 18 t/m
25 juni 2016

Nieuwe folders
Hebben jullie
ze al gezien?

Zondag 19 juni staan onze pony’s van 11.00
- 13.00 uur bij Stal ‘t Kabel klaar voor het
Ponystappen. Kom dus gezellig langs voor een
rondje op een van onze pony’s of voor een lekker
drankje op het terras!
Meer info, het programma en tickets: www.fwnv.nl
Ontwerp: Anne van winkoop
www.studioadrem.nl

