
Activiteiten kalender 2014 
                                                                       
14 september 
Clubkampioenschap 
 
27 september 
Springwedstrijd 
 
19 oktober 
Snertrit 
 
15 en 16 november 
Weekend Jumping Maastricht 
 
23 november 
Spelletjesmiddag Sinterklaas 
 

 

           

 Augustus/september 2014 

Jumpin’de Weel 2014…..    wat een succes! 

Super mooie sport, prima sfeer, buitengewoon fijne sponsors, héél veel bezoekers, prachtig weer,  

en……….  een fantastische club medewerkers.  Want dat is wat Jumpin’ de Weel zo bijzonder maakt!!                                                                                 

   De inzet, betrokkenheid en saamhorigheid van zo’n grote groep die er helemaal voor gaat  

om er  met z’n allen een happening van te maken. 

Van opbouw tot opruimen is er ongelooflijk hard gewerkt om alles (soms letterlijk) in goede banen te leiden.  

Veel medewerkers hebben lange en vaak zware dagen achter de rug maar dank zij deze super inzet kunnen we terugkijken 

op een buitengewoon geslaagde 13e editie van Jumpin’de Weel. 

Het organisatiecomité wil iedereen die, op wat voor  manier dan ook, aan dit succes heeft bijgedragen dan ook van harte  

bedanken !!!  De voorbereidingen voor 2015 gaan binnenkort van start en we hopen er samen met jullie weer net zo’n mooi 

evenement van te maken.  Hebben jullie opmerkingen/suggesties dan horen we het natuurlijk graag... 

Ponykamp 2014:  

 

      Ponykamp bij de Weelruiters,  ‘t was weer echt niet normaal………..  

 Maar wel SUPER leuk !!!   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                              

Armen en benen de lucht in tijdens                 

Jumpin’de Weel….   
meer foto’s staan in het fotoalbum: www.deweelruiters.nl 



 

  

 26 oktober  Clinic HorseRehab 

 

 Wil jouw paard of pony de  trailer niet in of uit? Wil je een nog betere band 

 met je paard en wil je hem nog beter begrijpen? Is je paard of pony ergens 

 bang voor,   je hebt alles al geprobeerd maar weet niet hoe je hem van die 

 angst af helpt?  

 Dan is dit iets voor jullie!  

 Op 26 oktober organiseren  

 we een clinic voor mensen en  

 paarden die ergens een probleem  

 mee hebben. Hieronder staat  

 uitgebreider beschreven  

 wat HorseRehab doet.  

 Lees het even rustig door en beslis of het  

 iets voor jou is. We helpen je graag!  

HorseRehab voor het oplossen van problemen met of van je paard. 

 

Wij, Patrick en Hannah trainen "'probleem" paarden met behulp van lichaamstaal, respect en wederzijds vertrouwen. Door het creëren van een partnership met 

het paard gaan wij aan de slag met het paard, de eigenaar en het probleem.  Er zijn een heleboel problemen die kunnen ontstaan, denk bijvoorbeeld aan: 

- Paarden die de trailer niet meer in/uit willen 

- Grondwerk problemen 

- Paarden die bang zijn voor de hoefsmid/dierenarts 

- Paarden die bang zijn voor allerlei obstakels  etc. 

 

Voor meer informatie zie ook: www.horserehab.nl en www.facebook.com/HorseRehab 

Hannah en Patrick hebben allebei een jarenlange opleiding achter de rug en hebben inmiddels al behoorlijk wat mensen en paarden kunnen helpen.  

Is het wat voor je en wil je graag meedoen, geef je dan op door een mailtje te sturen naar anniek_30@hotmail.com 

Zet er even je naam en leeftijd bij, met wat voor paard of pony je komt en waarvoor je komt.  

De clinic vindt plaats vanaf 13u ’s middags.  

We hopen jullie 26 oktober te zien!  Groetjes, Patrick, Hannah en Anniek  
 

Opgeven kan tot 19 oktober, deelname is GRATIS!! 

 

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 

19 oktober is ‘t  weer SNERT !!!!  

Eerst nog even lekker zomeren,  maar….. ook daarna valt er nog  genoeg te genieten!   

19 oktober staat de traditionele snertrit weer op de agenda.  

Eerst maken we een heerlijke tocht door de zak van Zuid-Beveland,  

daarna is het genieten van een drank(jes) en een kop overheerlijke, goedgevulde snert van onze top chef  

Menno. De rit is geschikt voor ruiters, menners en fietsers. Tijdens de rit is er een tussenstop met wat lekkers. 

We verzamelen om 13.00 uur en vertrekken om 13.30 uur. De rit duurt een paar uur.  

Om een beetje in te kunnen schatten hoeveel liters snert Menno moet maken willen we graag weten op hoeveel 

deelnemers we mogen rekenen. Dus graag even opgeven door te  mailen: naar Anniek v/d Linde:   

anniek_30@hotmail.com  

Zet even je naam erbij en hoe je meegaat (te paard / aanspanning of op de fiets). Graag tot 19 oktober!  

14 september Clubkampioenschap 

Zondag 14 september 2014 organiseert PSV de Weelruiters weer haar jaarlijkse clubkampioenschap.  

Er wordt gestreden om het clubkampioenschap bij de pony’s en de paarden.  

En ook dit jaar hebben we weer een MOOIE prijs in petto. De volgende onderdelen staan op het programma: 

* Dressuur (1 proef) aanvang ongeveer 9.00 uur.  

* Springen  

* Derby bij goed weer 

* Kür op muziek 

* Ludiek 

Elke combinatie die in aanmerking wil komen voor het Clubkampioenschap moet aan minimaal drie onderdelen  

meedoen. Je mag wel aan minder onderdelen meedoen, maar dan doe je niet mee voor het kampioenschap. 

De starttijden zijn een paar dagen voor  aanvang te bekijken via de site.(www.deweelruiters.nl) 

Aansluitend is er een BBQ, wil je mee eten dan is opgave verplicht ivm inkoop. 

In de bijlage is een lijst toegevoegd om je op te geven. (ook voor de BBQ) 

Wil je meedoen geef je dan op voor 7 september a.s. bij:  Joke Goeree, Coudorpseweg 24a, 4438 AL, Driewegen 

secretaris@deweelruiters.nl 

http://www.facebook.com/HorseRehab
mailto:anniek_30@hotmail.com
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