
Activiteiten kalender 2015 
  
8 februari 
Wildmiddag 
 
1 maart 
(schrik) clinic Horse Rehab 
 
21 maart 
Apres Ski Party 
 
21 maart 
N.L. Doet (klussen op de club) 
 
28 maart  
Springen/dressuur gastinstructie  
 
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 

 

           

   Februari 2015 

Zondag 1 maart: Clinic Horse Rehab  

Op zondag 1 maart zullen alle kinderen grondwerk   training met hun paard/pony krijgen in plaats van de lessen. 

Iets anders dan we gewend zijn, maar wel heel erg leuk en leerzaam! Hier onder kun je lezen wat het ongeveer 

inhoudt, zoals beschreven door Hannah Otte van Horse Rehab:  

 

“Grondwerk is de basis van de omgang met je paard.                                                        

Grondwerk helpt je om met respect en wederzijds  vertrouwen om te gaan met je 

paard en leert je paard ook wie de leider is en wat de onderlinge afspraken zijn. 

Door een duidelijk leiderschap zul je een rustiger en veiliger paard krijgen.                          

Ook kun je met grondwerk het paard een goede voorbereiding geven op                           

spannende dingen voordat je er op gaat zitten.                                                                                

En je zult zien dat door grondwerk je band met je paard sterker wordt en je paard 

ook zekerder wordt omdat hij nu weet wie de dingen bepaald”. 

 

 

Praktische zaken:  

Er zijn 3 lessen van 4 of 5 deelnemers en 1 les duurt 3 kwartier. 

De deelnemers houden gewoon de tijd aan die ze normaal zouden lessen.  

De 1e les is om half 11, de 2e om kwart over 11 en de 3e om 12 uur.  

Degene die op vrijdag les hebben kunnen op zondag ook naar de grondwerktraining komen.  

Stuur even een mailtje naar anniek_30@hotmail.com als je mee wilt doen! 

Publiek is natuurlijk van harte welkom!  

Op 26 oktober heeft horse rehab al een clinic gegeven, en dit was een zeer geslaagde middag met veel positieve 
reacties van zowel publiek  als deelnemers. Wil je meer weten, kijk dan ook eens op:                                                                                                                                                              
http://www.horserehab.nl/ 

We hopen je te zien op 1 maart voor wederom een leuke en leerzame middag! 

 

Komen en gaan…. 

Nieuwe leden 4e kwartaal 2014 en per 01-01-15: 

Noa van Peenen, Mandy Deurloo, Daphne Biesheuvel,                                                                                                          

Damaris Vink, Margot van Lare en Bonnie Veerhoek 

 

 

 

Afgemeld per 01-01-15: 

Bianca Gilde, Maurice van Vliet, Sheila Wolters, Marja Steenbakker,  Sabine Janssen, Nicky Bijkerk,                    

Sanne Janssen, Manon Sinke, Veerle Rijken, Peggy de Neef, Petra van Wezel, Jojanneke Haverkamp,                        

Jessica de Jonge,  Annerien de Dreu, A. Suylen, G. Suylen, Remko Hoondert. 

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

Bedankt en tot ziens!! 

mailto:anniek_30@hotmail.com
http://www.horserehab.nl/


 

Gastinstructie PSV De Weelruiters 

Op Zaterdag 28 Maart organiseert PSV De Weelruiters 2 leerzame clinics.                                                                        

Deze zullen plaats vinden op het terrein van familie Huige te Nisse. 

 

 

De springinstructie wordt door Arnold Boerekamps                             

gegeven.  Tijdens de 10e editie van Jumpin’de Weel won                   

Arnold de finale en ging met de Ford Ka naar huis.                       

Hij heeft tal van overwinningen op zijn naam staan en doet het op 

het moment ook erg goed met de paarden.                                                     

Zijn lessen zijn super leerzaam,                                                                       

hij heeft al vele ruiters naar hun doel geholpen. 

 

 

 

De dressuur zal verzorgd worden door Lynne Maas.                                        

Lynne is op het moment hard aan de weg aan het timmeren om in de top 

van Nederland te komen en het moet gezegd, ‘ze gaat goed!’.                                                                                                      

Lynne haar handelsmerk tijdens de lessen is                                                            

de ontspanning van paard en ruiter. 

 

 

 

Ook komt                                     

Laurens Van Lieren,                        

dit keer in de functie van 

mental-coach;                                            

de deelnemers krijgen een 

concentratie training.                                                                             

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen;                                             

wat moet je in voorbereiding op je dressuurproef of parcours wel 

en vooral, niet doen, hoe ga jij persoonlijk om met spanning,                          

hoe kan je dat verbeteren etc.?  

 

Indien je mee wilt rijden in de lessen van Lynne Maas, geef je dan op bij Tessa Huijbrechts (voor 16 maart);  

Tessahuijbrechts92@gmail.com  Kosten, inclusief concentratietraining van Laurens, €65. 

Voor het deelnemen aan de lessen van Arnold Boerekamps: geef je op bij Monique van Sabben                               

(voor 16 maart); mo_avanti@hotmail.com  Kosten, inclusief concentratietraining van Laurens, €50.  

Vermeld hierbij je naam, naam paard, bij pony’s de categorie en welke klasse je rijdt.  

De dressuurlessen (’s morgens) zullen in blokken van 3 kwartier gegeven worden, 2 personen per les.                         

De springlessen (’s middags) duren een uur, 3 personen per les.                                                                                    

De concentratietraining voor het springen start om 11:30 tot 13 uur en voor de dressuur om 13:00 tot 14:30 uur.  

 

Publiek is uiteraard ook van harte welkom!! 

 

mailto:Tessahuijbrechts92@gmail.com
mailto:mo_avanti@hotmail.com


 

Tips / inbreng / reacties  op de nieuwsbrief of de website                                  

wordt op prijs gesteld! 

mail dit a.u.b. naar:   secretaris@deweelruiters.nl 

 

Paasrit zondag 5 april 

 

De paasrit van vorig jaar was een groot succes.                                                                                                                                                         

Daarom doen we het dit jaar nog eens dunnetjes over. 

We vertrekken om 10.30 uur vanaf manege de Eendracht in Vrouwenpolder. 

Rond 12.00 uur is er een korte pauze met een versnapering, waarna we met z’n allen bij Oostkapelle het strand op gaan!                               

Voor mensen die dit niet zien zitten is er een aparte groep die een bosrit maakt.  

Rond 13.30 zijn we terug op de manege waar een lekkere paaslunch op ons wacht. 

 

 

 

 

GEEF JE NU OP! 

Inschrijvingen kun je mailen naar secretaris@deweelruiters.nl 

De kosten zijn 10 euro per persoon, ook voor introducés. Heb je zelf geen paard tot je beschikking? 

Je kunt er ook één huren bij de manege, tel. (0118) 591384 

Deelname is op eigen risico en het dragen van een cap is verplicht. De rit is niet geschikt voor aanspanningen. 

activiteit voor de jeugd        

24 mei    

Is verzet naar zondag 31 mei 

21 maart:  

Apres Ski Party,  

info volgt in de nieuwsbrief 

van maart 

21 maart: NL DOET /  

Klussen op de club 

Info volgt  

PSV de Weelruiters 
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