
ije Teugelleden moken belofte woor!
. e eek vrijdag reisden onze 8 ruiters en 4 begeleiders af rich-

e Brabanthallen.
a a er kwartier was gemaakt in het "0lympisch Dorp" vond er's

a onds eerst een officiele opening ceremonie plaats, een feestelijk
gebeuren waarmee aile aanwezigen alvast lekker in de stemming

amen.
'5 Zaterdags werd de match tussen paard en ruiter ingevuld ofwe I:
welke ruiter gaat met welk paard zijn/haar proef rijden tijdens de
officiele wedstriid.

Vervolgens diende eenieder op die zaterdag de proef voor te rijden waarbij door een deskundige
jury werd beoordeeld of je in de juiste categorie was ingedeeld.

a een zeer gezellige zaterdagavond waarbij meerdere optredens werden verzorgd door bekende
artiesten kroop ieder in zijn of haar mandje in het Olympisch Dorp, om de broodnodige energie te
bewaren voor het grote gebeuren!
Voor onze leden had men de officiele wedstrijden ingepland in de manage te Berlicum, waar fa-
milie, vrienden bekenden en uiteraard nog wat ( bestuur-) leden van onze vereniging aanwezig
waren om onze dappere strijders aan te moedigen. Die fans kwamen duidelijke niet voor niets!

'zijn als vereniging maar welt trots op onze ruiters, maar uiteraard net zo trots op onze bege-
Jers die zowel aan de voorbereiding als de invulling van het evenement hun steentje hebben
3edragen: Top Kanjers ! ! !

deelname is voor onze vereniging mogelijk gemaakt door een royale bijdrage uit het "Winst-
'<eringsfonds" van de Rabobank Alkmaar. Door deze ondersteuning is het ens mogelijk ge-
3kt om naast de deelname, tevens onze ruiters te voorzien van een officieel wedstrijdkostuum,
Irdoor het geheel wel een heel professionele uitstraling heeft gekregen.

zijn als vereniging degene die verantwoordelijk zijn voor het
nstuitkeringsfonds" van de Rabobank Alkmaar
'rijwilligers van onze eigen "Vrije Teugel" en al diegene die ens jaarlijks steunen
r het afnemen van een "steun- of donateurkaart" zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Met gepaste trots,
namens het bestuur van "De Vrije Teugel"

John Ursem


