Dressuur Arabische Paarden – Seizoen 2016

Wat vliegt de tijd toch snel… het DAP seizoen 2016 is reeds half weg.
Het waren weer fantastisch gezellige dressuurwedstrijden, bijzonder leerrijk voor onze paarden en natuurlijk ook ruiters.18 september rijden we alweer onze 5de wedstrijd. Deze gaat
door in Lille bij manege Lille Stables.
Kort samengevat: De eerste wedstrijd bij Stal Eerselingen in Lichtaart kende een mooi aantal deelnemers. De weergoden waren ons net iets minder gunstig gezind dan de voorgaande
jaren, op een bepaald moment hebben we vanwege de hagel de wedstrijd even stilgelegd.
Gelukkig was er een grote binnenpiste ter beschikking om in te rijden.
In Westerlo bij Stal Cavaro was het weer ook niet al te best, maar ook hier hebben we niet al
te veel hinder ondervonden en lag de wedstrijdring in de binnenbak. Zo lossen we het altijd
op. In Ramillies bij Les écuries Bucéphale was de zon weer terug van de partij en hebben
we genoten van de vele proeven.
Vaak zien we in elke regio een aantal lokale deelnemers, dit maakt het allemaal zo verrassend en afwisselend. Ook de juryleden zijn onze club bijzonder genegen en jureren altijd
positief met oog op wat we kunnen verbeteren tegen een volgende wedstrijd. Nog 3 te gaan
dit seizoen. Ze staan allemaal vermeld op onze kalender. Ook alle uitslagen van de wedstrijden kunnen hier terug gevonden worden. Zie www.dap-vzw.be
Foto’s van de wedstrijd in Lichtaart op 17/04/2016

Sara Van Looveren met Indy voor
de eerste maal op wedstrijd in de
training

Liesbet D’Joos met Nhour’h Bint Santaana. Deze combinatie kwam ook voor de eerste maal aan de
start bij het DAP.

Foto’s van de wedstrijd in Ramilies op 17/07/2016

Katrien Jacobs met Cathares – 2de in de E5

Eloise Warnier K-Maro de Presle winnares van de A7 en A5 proeven in Ramillies

Krystl Gucci terug in competitie met Aurélie Van Oost

Helene Henrotte met Al Moubarak de Croissart – 2de in de A6

Cathares wedstrijd DAP Hedange 2016

