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Droes update
Zoals vele van jullie al vernomen hebben is de Goldenway Stables
droesvrij verklaard! Dat is natuurlijk heel goed nieuws, helaas kregen wij
enkele dagen later het bericht dat er verdachte gevallen zijn bij de ripse
ruiters. Wederom vragen wij jullie dus om de getroffen maatregelen in
acht te houden.
Voor vragen kun je natuurlijk altijd bij het Lone Star team terecht!
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Pleasure wedstrijd
Volgende week zondag 7 mei staat de pleasure wedstrijd op het
programma. Deze wedstrijd zal niet heel lang duren dus vandaar zal
deze ook minder uitgebreid zijn dan jullie gewend zijn, er is deze dag
geen loterij.
Bij de Western Pleasure worden de gangen van het paard getoond. De
deelnemers komen gezamenlijk in de arena en moeten aan de wand
blijven of op de binnen hoefslag. Door de jury worden de overgangen
stap (walk), draf (jog of trot) en galop (lope) beoordeeld en de houding
van de ruiter en het paard. De drie verschillende gangen worden
getoond op zowel de linker- als de rechterhand. De jury kan ook een
uitgestrekte gang vragen. Bij het commando reverse maken de
deelnemers een draai van 180 graden van of op de hoefslag. Ook
tijdens de stap of de draf kan dit commando gegeven worden.
Als de jury twijfelt tussen de hoogst geplaatsten kan deze ook de gang
achterwaarts vragen van de betreffende deelnemers.
Combinaties worden bij Western Pleasure gestraft voor een te hoge
snelheid, verkeerde gang op het gevraagde moment, verzet van het
paard, te diepe of te hoge halshouding van het paard of break of gait
(uit de betreffende gang vallen). Het paard moet aan een losse teugel
gereden worden, zonder overmatige of storende correcties van de
ruiter.
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Evenementen kalender (mei en juni)





7 mei
20 en 27 mei
28 mei
17 juni

Pleasure wedstrijd
Schoonmaakdag op stal
WRAN/ Lone Star Western Stable opendag
LSWS kinder-bingo

Wijzigingen voorbehouden

Geboorten en verjaardagen in mei







1-5
1-5
6-5
11-5
20-5
25-5

Lady
Vosje
Donna
Shiney
Bodhi
Finn

15 jaar
13 jaar
16 jaar
7 jaar
15 jaar
3 jaar

De WRAN/ Lone Star OPEN DAG
Nog een paar weken en dan is het zover, wij hebben er ontzettend
veel zin in! In de vorige nieuwsbrief hebben wij gevraagd om jullie
hulp bij het schoonmaken van de manege. We hebben al aardig wat
namen op de lijst zien staan maar hoe meer hoe beter! Als je nu wel
graag iets zou willen doen maar op deze dagen niet kan.. Laat het
ons weten, er is altijd wel iets van een klusje!
Vertellen jullie wel aan iedereen dat ze zeker even moeten komen
kijken op onze open dag?! Opa’s, oma’s, ooms en tantes, vriendjes
en vriendinnetjes, klasgenootjes noem maar op. Iedereen is welkom!

LSWS Kinder bingo
17 juni organiseren wij de eerste lsws kinder bingo! Deze zal beginnen
om 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.
We hebben hele leuke prijzen!
De kosten zijn €5,- voor 1 speelboekje met 4 kaarten (iedere ronde 1
kaart)
Wil je meespelen met meerdere kaarten om nog meer kans te maken
op die gave prijzen dan kan dat!
2 boekjes kosten €9,3 boekjes €12,50
4 boekjes €15,-
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Terugblik afgelopen maand
De barrelrace, wat een topdag was dat weer!!
Wat hebben jullie je best gedaan, wat gingen onze lsws ponys, weer
snel!
Wij willen jullie graag nog even bedanken voor de gezellige dag!
De top 3 van de jeugd:
1.
2.
3.

Floor 15.35
Naomi 16.06
Sanne 16.36

De top 3 van de volwassenen
1.
2.
3.

Ilona 13.63
Wanda 15.45
Mariska 15.60

De grote winnaar was Ilona met Macho! Wat ging hij hard hè?!

Pony van de maand
Wat waren er veel inschrijvingen en wat een leuke
verhaaltjes! Het ging een beetje gelijk op maar toch is
Milou deze maand de winnares en mag zij zich pony van
de maand mei noemen!
Volgende maand hebben we een nieuwe pony van de
maand, de stembus is weer leeg dus probeer het nog een
keer!
Het leukste verhaaltje kwam deze keer van Raymond de
Graaf!
“Milou is de leukste omdat ik altijd op haar rijd. Ze is heel
braaf en ik kan ook al galopperen op haar. Ik heb zonder
zadel gereden en ook naast Milou lopen kunnen we erg
goed. Milou is de liefste!”
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Share lease
Droom jij er ook van om een eigen paard te hebben maar kan/ mag het niet? Dan is
leasen bij Lone star misschien wel iets voor jou!
Je kan al vanaf 1 dag in de week jouw favoriete pony/ paard leasen! Dit houd in dan je
op die dag je schatje zelfstandig mag verzorgen, knuffelen af en toe wassen en 1 uur
(incl in en uitstappen) mag rijden.
Doe je er iedere week een klusje bij (1 stal uitmesten) dan betaal je een stuk minder!
Zie hier de prijzen..
Share Lease per 4 weken

Prijs met klusje
incl. BTW

Prijs zonder klusje
incl. BTW

Pony 1 uur per week
Pony 2 uur per week
Pony 3 uur per week
Pony 4 uur per week
Pony 5 uur per week
Pony 6 uur per week
Pony 7 uur per week

€ 25,50
€ 48,96
€ 70,89
€ 91,80
€ 110,67
€ 128,52
€ 153,51

€ 37,74
€ 73,44
€ 107,10
€ 137,19
€ 166,26
€ 192,27
€ 233,58

Paard 1 uur per week
Paard 2 uur per week
Paard 3 uur per week
Paard 4 uur per week
Paard 5 uur per week
Paard 6 uur per week
Paard 7 uur per week

€ 27,54
€ 53,04
€ 77,01
€ 99,45
€ 119,85
€ 139,23
€ 157,08

€ 39,78
€ 77,52
€ 112,71
€ 145,35
€ 175,44
€ 203,49
€ 223,89

Ponykamp 2017
Voor ponykamp 2017 zijn nog een
paar plekjes vrij! Als we niet genoeg
aanmeldingen hebben onder de
Lone Star leden is het mogelijk voor je
paardenvrienden buiten Lonestar om
zich in te schrijven! We hebben weer
een hoop leuke activiteiten bedacht,
dit mag je niet missen!
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Vorderingen weiland
Zoals jullie wel gezien zullen hebben zijn we druk
bezig met het bouwen van het hek, dit kost
flink wat tijd. De dennenhei palen van ruim 100
kilo moesten eerst 160cm de grond in! De
horizontale delen worden nu geplaatst maar
door wat problemen met de gemeente ligt het
werk nu even stil, we hopen snel weer verder te
kunnen!

Wist je datjes!?
●

Tijdens warme droge dagen het nodig is de hoeven van de
paarden 1x per dag nat te spuiten? Door droogte kunnen de
hoeven af gaan brokkelen..

●

Paarden met hun kin op de grond liggen als ze "rusten" Zodat ze
gevaar voelen aankomen?

●

De punten van de wedstrijden op de site te vinden zijn? Zo kan je
altijd zelf je scores in de gaten houden en zien welk niveau je rijdt

Geen nieuwsbrief per mail ontvangen? Neem contact met ons op en geef je juiste e-mail adres
door.
Afmelden nieuwsbrief? Laat het ons weten, dan schrijven wij je uit!
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