
Activiteiten kalender 2014 
                                                                       
9 februari: 
Gastinstructie dressuur (Annika) 
16 februari: 
Wildmiddag 
9 maart: 
Gastinstructie dressuur (Dinja) 
15 maart 
Apres ski party 
16 maart 
Pony meten 
22 maart  
N.L. Doet (klussen op de club) 
30 maart 
Gastinstructie springen 
6 april 
Oefenspringen 
11 april 
Ledenvergadering 
19 april 
Springwedstrijd 
21 april 
Paasrit 
30 april 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
Bixie, B t/m L2 
1 mei 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
M1 t/m ZZ licht 
10 mei 
Springwedstrijd 
11 mei 
Oefenspringen 
25 mei 
Voltige clinic voor de jeugd 
27 mei 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
M1 t/m ZZ licht 
28 mei 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
B t/m L2 
8 juni 
Oefendressuur/proeftraining 
14 juni 
Springwedstrijd 
15 juni 
Oefenspringen 
25 juni 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
B t/m L2 
26 juni 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
M1 t/m ZZ licht 
29 juni 
Cross middag 
25/26 juli 
Jumpin’de Weel dressuur 
27 juli 
Jumpin’de Weel mennen 
31 juli en 1 t/m 3 augustus 
Jumpin’de Weel springen 
11,12,13 en evt.14 augustus 
Ponykamp 
14 september 
Clubkampioenschap 
27 september 
Springwedstrijd 
19 oktober 
Snertrit 
15 en 16 november 
Weekend Jumping Maastricht 
23 november 
Spelletjesmiddag Sinterklaas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Nieuwsbrief PSV de Weelruiters  

   Februari 2014      

Gastinstructie en clinic Dinja v Liere  

Zondag 9 maart organiseren de Weelruiters een gastinstructie en clinic van 

Dinja van Liere. Dit zal plaats vinden in de binnenbak van de familie Huige, 

Brilletjesdijk, Nisse. Dinja heeft al op jonge leeftijd vele successen geboekt           

met  verschillende paarden. Als Zeeuwse ruiter wil Dinja haar talent voor de                  

dressuursport graag overbrengen aan onze Weelruiter leden. Op Youtube 

vindt je meer info over dit natuurtalent : http://youtu.be/Wmbm2onN7sg  

Indien je mee wilt rijden in haar gastles, geef je dan op bij lgoense@zeelandnet.nl  Vermeld in de mail graag je 

naam, leeftijd, naam paard, afstamming en klasse. De lessen zullen in blokken van drie kwartier plaats vinden, 

met daarin steeds plaats voor twee combinaties. We starten om 10.30 uur.  Kosten € 40,-  per combinatie,                                                                                                                     

wil je het instructie talent van Dinja ervaren? Wees er dan snel bij...   Er is plaats voor 10 a 12 personen. 

 

      Vervolgens zal Dinja aan het begin van de middag een clinic verzorgen. 

       publiek is uiteraard de hele dag van harte welkom!!.  

Opvolger gevonden:  

In de nieuwsbrief van januari hebben we een oproep geplaatst voor een                      

opvolger voor Connie om de website  up to date te houden.... 

 

Hierop heeft Corine Maas gereageerd, daar zijn we erg blij mee!  

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de opzet van een nieuwe website.    

We hopen binnenkort het resultaat te kunnen tonen. 

 

Corine, van harte welkom in de communicatiecommissie van de Weelruiters!!     

Joke Goeree, Joke Schipper en Linda Goense                   

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

De outdoor kalender  van de 

KNHS staat                                                                                         

inmiddels op de site van de  

Weelruiters: www.deweelruiters.nl 

Tips/inbreng voor de nieuwsbrief wordt op prijs          
          

   

gesteld,  mail dit a.u.b. naar:  

          
secretaris@deweelruiters.nl 

Nieuwe datum ponykamp:     

Het ponykamp stond gepland op 6, 7 en 8 augustus.                                                                    

In verband met de Zeeuwse kampioenschappen is het  ponykamp 

verplaatst naar 11,12,13 (en evt.14) augustus. 

Je kunt ook nog opgeven voor de gastinstructie van Annika Roodhart op 

zondag 9 februari! Wil je meedoen geef je dan zo snel mogelijk op bij        
          

          
    

marit_pv@hotmail.com De kosten zijn €15,00 per combinatie 

mailto:lgoense@zeelandnet.nl

