
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 April 2016 

WEELRUITERS 

 

10 april  Stalbezoek  

16 april  Springwedstrijd 

17 april Oefenspringen met begeleiding 

22 april Ledenvergadering 

30 april Oefendressuur / proeftraining 

01 mei Dressuur B t/m ZZ L 

3/4/5 mei Ponykamp 

05 mei Ride en Run 

21 mei Springwedstrijd 

22 mei Oefenspringen met begeleiding 

25 mei Zomeravonddressuur B t/m L2 

26 mei Zomeravonddressuur M1 t/m ZZL 

19 juni Teugeldrukmeting 

11 juni Springwedstrijd 

12 juni Oefenspringen met begeleiding 

25 juni Dressuurwedstrijd B t/m ZZL 

16 juli Zeeuws Kampioenschap  

  Springen 

 

28 t/m 31 juli & 03 t/m 07 augustus 

Jumpin’ de Weel 

 

10 sept Springwedstrijd 

11 sept Clubkampioenschap 

16 okt Snertrit 

04 nov Osteopathie bij paarden 

11 dec Kerst Oefenspringen 

2016 

Herinnering: Datum ponykamp gewijzigd! 

 

Ponyruiters opgelet! De data van het ponykamp is veranderd.  

Het ponykamp zal dit jaar in de mei vakantie worden gehouden van dinsdag 3 mei tot donderdag 5 mei.  

Opgeven kan bij loes_duijnkerke@outlook.com  

vermeld hierbij je naam, leeftijd, naam pony, categorie pony, klasse springen en dressuur.                                                                        

2 weken van te voren ontvang je informatie en de dagindeling. Tot dan! 

 

Nieuwe instructie:  
 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Anne van Hese en ben 26 jaar jong. 
Mij is gevraagd of ik vanaf 1 april de clublessen    
samen met Marit Huige voor mijn rekening wil      
nemen. Ik vond het erg leuk om hiervoor gevraagd 
te worden en heb daarom ook gelijk ja gezegd.  

Ik heb al enige ervaring met lesgeven, ik heb            
namelijk de Paardensport opleiding gevolgd aan 
het Hippisch Centrum in Deurne.                       
Daarnaast heb ik veel lesgegeven bij De Kroo Ruitersport.                                                                                                   
Zelf rijd ik op het moment M1 dressuur met mijn paard en spring ik ook af en toe. 

Ik zal op zondag 10 april de eerste keer lesgeven en die zal dan op een andere tijd plaats vinden namelijk 
om 13.00 uur. Dit is omdat ik in de ochtend vaak moet werken. 

Groetjes Anne en wie weet tot zondag 10 april, ik heb er zin in! 

    Dianne……... 

 

 

 

 

 

 

 

    Anne van Hese gaat de clublessen overnemen van Dianne Polderman. 

    Uiteraard willen we Dianne voor haar inzet van de afgelopen periode heel hartelijk bedanken!!! 

Ride & run 5 mei 2016 

 

Donderdag 5 mei organiseert de Weelruiters een Ride & Run! 

DE manier voor ruiter en hardloper om toch eens samen aan een evenement mee te kunnen    

doen. Er zijn 2 mooie routes uitgestippeld, start en finish beide op de club.  

De ene route is 3 km lang en de andere route 6 km. We willen beginnen om 10.30u.  

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een programma gemaakt. 

Wil je graag meedoen, geef je dan op door een mailtje te sturen naar anniek_30@hotmail.com 

Zet er de namen van de deelnemers bij en welke route je wilt nemen. (3 km of 6 km).  

De kosten zijn 5 euro per combinatie te voldoen bij aanvang.  

Opmaak nieuwsbrief Joke Schipper 

mailto:anniek_30@hotmail.com


 

30 april: Dressuurproef oefenen 

 

Vanaf 1 april 2016 gaan de nieuwe proeven in, ook is het weer de start van het buitenseizoen.  
Daarom bieden wij zaterdag 30 april de mogelijk aan tot het rijden van een nieuwe proef, gejureerd door Jolanda Bevelander                         
die na de proef feedback en tips zal geven.  

Dit is bijvoorbeeld zeer handig indien jij of je paard nog niet veel ervaring hebben in de dressuur ring of wanneer je wilt kijken hoe                     
het gaat als je een niveau hoger gaat rijden.  
De proef zal in de ring worden verreden en nadien ontvang je direct de protocol en tips.                                                                                   
Het is niet verplicht om je paard of pony in te vlechten en wedstrijdtenue te dragen.  

Deelname kan uiteraard zonder startkaart en lidmaatschap van De Weelruiters. 

Opgeven kan bij tessahuijbrechts92@gmail.com,                                                                                                                                                  
vermeld hierbij je naam, naam van je paard en de klasse die je wilt rijden.  Dit is mogelijk tot maandag 25 april.                                         
De kosten bedragen 5 euro, ter plaatse gepast betalen.  

De startlijst word 5 dagen van te voren rondgestuurd en op de website gezet.  

We willen deze dag om half 10 met het programma beginnen.  

 

Stalbezoek uitgesteld 

 

Het stalbezoek in april zal helaas niet doorgaan.                                                                                                                                                       
Veel topruiters zijn dat weekend op wedstrijd, waardoor het niet mogelijk is om ergens te gaan kijken.                                                               
We gaan een nieuwe datum prikken in het najaar, en hopen dan alsnog op pad te kunnen!  

mailto:tessahuijbrechts92@gmail.com


HERINNERING: 22 april ledenvergadering 

Agenda ledenvergadering Paardensportvereniging de Weelruiters 2016 

Hierbij nodigt het bestuur van onze paardensportvereniging jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Datum: vrijdag 22 april 2016   Tijd: 20.00 uur    Plaats: Kantine “de Weelruiters”, Brilletjesdijk 3, Nisse  

01.  Opening 

02.  Notulen 24 april 2015 

03.  Mededelingen en jaarverslag 

04.  Financieel verslag bestuur 

05.  Verklaring van de kascommissie 

 De nieuwe kascommissie van 2016 bestaat uit Yvonne Goetheer en Karolien Goeree. Elles Kole  is reserve. 

07.  Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het  afgelopen boekjaar  

07a:  Begroting  

07b:  Vaststellen begroting 

08.  Bestuursverkiezing 

 Peter Raats, Linda Goense en Lea Welleman zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

 Het bestuur stelt in hun plaats voor: Jaap de Rooij, Elles Kole en Ingrid Kole te benoemen. 

 Piet Huige, Natasja Vink, Jan-Kees Klap en Anja de Vos zijn aftredend en herkiesbaar. 

09. Verenigingskampioenschap 

10.  Verenigingsactiviteiten: zie 1e pagina van deze nieuwsbrief 

11.  Rondvraag 

12.  Sluiting 



Maart                  

 

12 maart 

NL Doet                                      

en Apres Ski 

 

4 maart Fokkerijavond 

27 maart Paasrit 

We stonden even in twijfel of de paasrit wel door zou gaan i.v.m. de weinige aanmeldingen,                                                                                            

maar op het laatste moment hadden we toch nog een leuk clubje.                                                                                                                                        

Met 11 paarden vertrokken we zondagochtend.                                                                                                                                                                                

Het was een heerlijke rit richting Oostkapelle, en vanaf daar over het strand terug naar Vrouwenpolder.                                                                                       

Veel paarden waren voor het eerst op het strand, maar ze hebben zich allemaal keurig gedragen!  

De weergoden waren ons ook goed gezind. Net toen we bijna thuis waren kregen we nog een buitje op ons 

dak.  Dit viel gelukkig nog alles mee, en eenmaal terug op de manege stond er een heerlijke lunch op ons te 

wachten!  

Al met al een hele geslaagde rit, en we hopen dat er volgend jaar weer meer ruiters van de partij zijn!   

 


