
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 maart 2017 

WEELRUITERS 

2017 

 

12 feb   Wildmiddag 

17 feb   Ledenvergadering 

11 mrt   N.L. Doet (klussen op de club) 

             Vrij springen 

25 mrt   Apres Ski Party 

17 apr   Paasrit 

22 apr   Springwedstrijd 

15 apr   (of 23 apr)  Oefenspringen                                                        
     met begeleiding 

29 apr   Proevenclinic                                                         

30 apr   Dressuur B t/m ZZ licht 

17 mei  Zomeravonddressuur                                

     B t/m L2 

18 mei  Zomeravonddressuur                                   

     M1 t/m ZZ licht 

20 mei  Springwedstrijd 

21 mei  Oefenspringen met begeleiding 

17 juni   Springwedstrijd 

18 juni   Oefenspringen met begeleiding 

24 juni   Dressuur B t/m ZZ licht 

...  juli   Springclinic                                  

15 juli    Zeeuws Kampioenschap                                         

     Springen 

 

01 aug. t/m 06 aug. 

Jumpin’ de Weel 

 

10 sep  Clubkampioenschap 

08 okt   Snertrit 

... nov   Bootcamp 

... nov   Fotoshoot ponypimpen 

... dec   Creatieve middag 

 

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

 

11 maart wedstrijd vrij springen  3- en 4-jarige springpaarden. 
 
Op zaterdagochtend 11 maart a.s. organiseert De Weelruiters in samenwerking met het Hippisch Jongeren 
Platform Zeeland en twee stagiaires van Edudelta een wedstrijd vrij springen voor 3- en 4-jarige                    
springpaarden. Paarden van alle stamboeken worden uitgenodigd om deel te nemen.  

 
Wees er snel bij VOL = VOL! 
 
De paarden worden beoordeeld door KWPN jurylid en regio inspecteur Petro Trommelen en de heer                  
Wiebe van der Kley van Stoeterij Duyselshof. 
Stoeterij Duyselshof stelt een bijzondere prijs ter beschikking aan het paard met het hoogste dagtotaal voor 
het vrij springen: EEN DEKKING VAN DE HENGST BERLIN!  
Denk je nu hé ik doe mee met een ruin? Geen probleem! De prijs wordt beschikbaar gesteld aan de              
eigenaar van het paard dat deelneemt en mag ook gebruikt worden op een fokmerrie in uw bezit.                         
Uiteraard kunt u deze prijs ook schenken aan de fokker van uw paard (aan u ter beoordeling).                                  
(n.b. de dekking is niet overdraagbaar aan derden anders dan hierboven vermeld.) 
 
Locatie  : Stal de Wiel, Brilletjesdijk 3 in Nisse.                                                                                   
Inschrijfgeld: : €10 contant te voldoen op de wedstrijddag. 
Aanvang  : De aanvangstijd en startlijsten worden later via website en Facebook  bekend gemaakt 
Aanmelden : via KWPN@zeelandnet.nl. (Vermeld daarbij naam, leeftijd en afstamming van het paard) 
Entree  : gratis, U bent van harte welkom!  

 

Sponsors van de dag zijn:   

Chevaldo omheiningen, stal de Wiel, stoeterij Duyselshof. 

 
HOOFDPRIJS: EEN DEKKING VAN DE HENGST BERLIN! 

 



 

Op zaterdag 11 maart van 10.00 tot 16.00 uur steken we onze handen weer uit de mouwen op de club. 

Groot, Klein, Jong, Oud…...  

Alle hulp is gewenst om wat van de vele klussen die er nog liggen weg te werken. 

Aanmelden is niet nodig,  

ook al kun je maar een paar uurtjes, je bent van harte welkom!!!. 

 

Zaterdag 

 

 

 

Reserveer alvast in je agenda: 1 t/m 6 augustus 


