
 

Activiteiten kalender 2014 
                                                                       
 
6 juli 
Cross middag 
 

 
25/26 juli 
Jumpin’de Weel dressuur 
     
27 juli 
Jumpin’de Weel mennen 
     
30 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 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           

  Juli 2014   Jumpin’ de Weel   

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

Nog een paar weken en het is weer tijd voor…... Jumpin’de Weel !! 

Jumpin’de Weel 2014 gaat vanaf 25 juli van start. Hierbij nogmaals in grote lijnen het programma: 25/26 

juli dressuur en 27 juli mennen, daarna hebben we een paar dagen de tijd om het terrein klaar te maken voor 

het springen op 30 juli t/m 3 augustus. Een meer gedetailleerd programma kun je vinden op de website van 

de Weelruiters (www.deweelruiters.nl).  Op 3 en 4 augustus wordt de boel weer opgeruimd en hopelijk    

kunnen we dan weer terug kijken op een geslaagd evenement.   

Wil je helpen, maar heb je het opgaveformulier nog niet ingevuld !?!? Doe het dan a.u.b. zo snel mogelijk.                                                                             

Heb je geen formulier gekregen en wil je wel je steentje bijdragen? Neem dan a.u.b. contact op met Anja de 

Vos: adevossen@kpnplanet.nl                                          

De inschrijvingen lopen weer super, net als voorgaande jaren zijn er binnen de kortste keren wachtlijsten. 

Deelnemers komen uit het hele land om er samen weer een feest van te maken.  De dressuur heeft al een 

aantal bekende namen op de startlijst staan zoals Laurens van Liere en Jeffrey Heystek.  

Claudia Fassaert, de top-dressuuramazone uit België,  verzorgt te paard een clinic op 26 juli.  

Het aantal deelnemers in het mennen is gegroeid ten opzichte van vorig jaar, de nieuwe waterbak zal           

ongetwijfeld het nodige publiek trekken. Piet de Ronde is de ontwerper van het menparcours en hij zal met 

zijn vierspan een spectaculaire clinic verzorgen. We zijn blij dat KC Zeeland daarnaast weer een hindernis-

baan voor honden organiseert. Het is een mooie combinatie met de aangespannen rubrieken. 

Bij het springen zijn de wachtlijsten enorm. Om toch zoveel mogelijk deelnemers te kunnen laten starten 

is besloten een extra rubriek in te lassen op woensdagavond 30 juli. (L paarden). 

Kijk op de website voor het volledige programmaoverzicht. 

Vrijwilligers Jumpin’de Weel:  

Reserveer zaterdag 26 juli alvast in je 
agenda, dan worden alle vrijwilligers 
van harte uitgenodigd voor een      
medewerkers avond. Onder het genot 
van een hapje en een drankje willen 
we graag onze waardering uitspreken 

voor je inzet !! 

Er liggen nog heel wat Jumpin’de Weel posters en flyers in het  Juweel-
tje, kom je nog op locaties waar  flyers of een poster Jumpin’ de Weel 

onder de aandacht kan brengen?   

(winkels, evenementen, horeca etc.etc.)  Neem er dan wat mee! !! 

Of plak een poster op je raam, auto of trailer. …..      

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

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

Herhaalde oproep:  

We kunnen nog volop paardenspullen 
gebruiken voor de verkoop voor de 
stichting Sawasdee. Daarmee steun je 
kansarme kinderen in Cambodja.        
Dus kun je nog wat missen en wil je dit 
goede doel steunen?  Neem dan contact 
op met Joke Schipper, 06-22015526 of 

cj.schipper@zonnet.nl 

Er zijn diverse initiatieven om fondsen 
te werven voor dit doel.                                       
De jeugdcommissie organiseert een ritje 
op een pony voor de jonge bezoekertjes 
en ze gaan cupcakes versieren en      
verkopen. In de Sawasdee kraam wor-
den Aziatische prodecten en bloemstuk-
jes verkocht en we hebben mooie ka-
vels ontvangen voor de Sawasdee       

veiling op zaterdag 2 augustus.  

Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer 
een mooi steentje bijdragen aan het     
uitstekende werk van de stichting         

Sawasdee! 
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