
Activiteiten kalender 2015 

 Zaterdag 21 maart 
Apres Ski/NL Doet 
 

Zaterdag 28 maart  
Springen/dressuur  
gastinstructie  
 
Zondag 5 april 
Paasrit 
 
18 april 
Springwedstrijd 
 
24 april  
Ledenvergadering 
 
29 april 
Zomeravonddressuur  
B t/m L2 
 
30 april 
Zomeravonddressuur  
M1 t/m ZZ licht 
 
3 mei 
Oefendressuur / proeftraining  
16 mei 
Springwedstrijd 
17 mei 
Oefenspringen met begeleiding 
24 mei > verzet naar 31 mei 
Activiteit voor de jeugd 
27 mei 
Zomeravonddressuur B t/m L2 
28 mei 
Zomeravonddressuur M1 t/m ZZ licht 
6 juni 
Springwedstrijd 
7 juni 
Oefenspringen met begeleiding 
27 juni 
Dressuurwedstrijd B t/m ZZ licht 
21 of 28 juni 
Oefendressuur 
 

23 t/m 25 juli 
Jumpin’ de Weel, dressuur 
26 Juli 
Jumpin’ de Weel, mennen 
30 juli t/m 2 augustus 
Jumpin’ de Weel, springen 
 
10,11,12 augustus 
Ponykamp 
13 september 
Clubkampioenschap 
18 oktober 
Snertrit 
8 november 
Longeerclinic 
13 december 
Kerst Oefenspringen 

 

           

   April 2015 

 

Rabobank Oosterschelde Clubkas Campagne.  

Breng je stem uit!  

   

                                                                                                                   

Rabobank Oosterschelde heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven.  

Jaarlijks ondersteunt zij veel verenigingen en stichtingen op Schouwen-Duiveland, Tholen en Zuid Beveland.          

Speciaal voor verenigingen en stichtingen organiseert de bank in 2015 voor het eerst de Rabobank Clubkas Campagne en stelt hiervoor 
€ 80.000,- beschikbaar. Ook S.C.H. de Weelruiters doet mee aan deze campagne.                                                                   

Leden van Rabobank Oosterschelde mogen van donderdag 2 t/m dinsdag 14 april 2015 stemmen op hun favoriete 

vereniging/stichting. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club.  

Elke stem is geld waard!  

De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 80.000,-) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. 
S.C.H. de Weelruiters ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat deze stem waard is.  

Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken !! 

Ben jij lid van Rabobank Oosterschelde? Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden en kennissen hun stem geven 

aan de Weelruiters tijdens de stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne.  

Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne vind je op rabobank.nl/oosterschelde.  Ben je lid van Rabobank Oosterschelde? 
Dan ontvang je begin april 2015 een stemkaart. Op deze kaart staat een unieke code waarmee je via rabobank.nl/oosterschelde op ons 
kunt stemmen!  

    

Alvast bedankt voor je stem! 
  

 

 

   Vereningingskampioenschap 

 

Ook dit jaar willen we uit de Weelruiters een pony en paardenteam opstellen om met de 

Zeeuwse Kampioenschappen mee te kunnen doen met het onderdeel vereningingskampioenschap. Hiervoor zoeken we 4           

sterke dressuurcombinaties voor de pony's en 4 sterke dressuurcombinaties voor de paarden in de klasse B t/m M1 dressuur. 

Daarnaast hebben we ook nog 4 springruiters voor de pony's nodig en 4 springruiters voor de paarden in de klasse B, L en M.  

Het is ook mogelijk dat één ruiter een dressuurproef rijdt en ook springt.  

Wij, Elles Kole en Willemien Koerhuis, houden de komende tijd de dressuur uitslagen in de gaten zodat we jullie kunnen  

benaderen om te vragen om mee te doen. Anja van de Linde regelt de springruiters.  

Je mag je natuurlijk ook spontaan aanmelden als je hoog in de uitslagen eindigt!  

Mochten we Zeeuws Kampioen worden dan is het wel de bedoeling dat je met ons mee gaat naar de Nederlandse  

Kampioenschappen in Ermelo. De ZK dressuur zijn op 6 en 8 augustus bij de Kroo.  

De proef die je voor het kampioenschap voor jezelf rijdt telt dan ook mee voor het vereningingskampioenschap.  

De springruiters zijn 7 augustus aan de beurt in Oude-Tonge.  

De Hippiade voor de pony's in Ermelo is op 29 augustus en voor de paarden op  4 en 5 september.  

Het is natuurlijk een hele eer als je voor de Weelruiters mee mag doen en heel erg gezellig.  

 

Mochten er nog vragen zijn dat mag je me altijd benaderen of bellen op 06-51871321 

Groetjes Willemien Koerhuis 
 

 

Tips / inbreng / reacties  op de nieuwsbrief of de website  wordt op prijs gesteld! 

mail dit a.u.b. naar:   secretaris@deweelruiters.nl 
Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 



Niet vergeten: 

Zaterdag          

21 maart 

Apres Ski 

19.30 uur 

in  

‘t Juweeltje 

Zaterdag              

21 maart 

Handen uit de  

mouwen voor de 
club tijdens  

NL DOET !! 

28 maart              

Gastinstructie 

Lynne Maas 

Arnold                                         
Boerekamps 

Laurens                             
van Lieren 

Zondag           

5 april 

Paasrit 

24 april 

ledenvergadering 

18 april 

Springwedstrijd 

29/30 april 

Zomeravond 
dressuur 


