Nieuwsbrief
Jumpin’de Weel,

Juni 2014

Aangespannen editie
Piet de Ronde, de bekende vierspan rijder, is de ontwerper
van het parcours. Daarnaast zal hij met zijn vierspan een
clinic verzorgen.

Zondag 27 juli staan de aanspanningen centraal op het
wedstrijdterrein aan de Ambachtsherendijk te Nisse.
Tijdens de 13e editie van Jumpin’de Weel wordt er gereden
volgens het 0-regelement, de zogeheten mini marathon.
Er zijn rubrieken voor pony’s en paarden, enkelspan,
2-span en 4-span. Voor de trekpaarden en de jeugd zijn
er aparte rubrieken.
Het parcours bestaat uit diverse hindernissen en de waterbak. Het terrein heeft enkele aanpassingen ondergaan.
De nieuw aangelegde paardvriendelijke waterbak ligt nu prominent in de hoofdring, dit maakt de wedstrijd extra
aantrekkelijk voor deelnemers en het biedt een bijzonder spectaculaire aanblik voor het publiek.
Overdag wordt er tijdens 2 manches gestreden voor een plaats in de finale die aan het begin van de avond verreden
wordt. De dag wordt afgesloten met een super gezellige barbecue en muziek.
Het mennen trekt inmiddels steeds meer publiek en dat is helemaal niet zo gek. Het is een geweldig mooie tak van sport.
Niet alleen de deelnemers hebben er plezier in, ook de pony’s en paarden staan helemaal op scherp en gaan uit hun dak
als ze in volle vaart het parcours afleggen. We hopen er ook dit jaar weer een sportieve happening van te maken, dus...

Deelnemers en publiek, van harte welkom tijdens Jumpin’de Weel!
Quote Andre Vink: “De entourage en de thuiswedstrijd maken dat deze
wedstrijd een vaste plek in mijn agenda heeft”

Informatie voor deelnemers:
deelnemers kunnen vanaf 23 juni inschrijven: www.concours.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,=
Het prijzengeld is als volgt vastgesteld: 1e prijs € 100,=
2e prijs € 50,= en 3e prijs € 25,=;
bij 4-span:1e prijs € 200,= 2e prijs € 100,= 3e prijs € 50,=
en 4e prijs € 25,=

Datum Jumpin’ de Weel
Locatie
Meer informatie
Contactpersoon mennen
Inschrijven

: 25 t/m 27 juli en 31 juli t/m 3 augustus
: Ambachtsherendijk Nisse
: www.deweelruiters.nl
: Kees Westdorp, kees46@zeelandnet.nl
: www.concours.nl

Kijk voor meer foto’s op de site van de Weelruiters:

www.deweelruiters.nl

Programma: (onder voorbehoud)
Vrijdag

25 juli

Dressuur pony’s B t/m Z2, paarden klasse B t/m Z2,

Zaterdag

26 juli

Dressuur paarden ZZ licht t/m Grand Prix,
Kür op muziek, clinic dressuuramazone Claudia Fassaert

Zondag

27 juli menwedstrijd,
marathon, enkel-, dubbel- en vierspan
Hindernisbaan voor honden (organisatie KC Zeeland)

Donderdag

31 juli

Springen, paarden klasse B/L/M

Vrijdag

01 aug. Springen, pony’s klasse B t/m ZZ en paarden L/M,
Nationaal 1.30 en 1.35m
Brabant/Zeeland Cup

Zaterdag

02 aug. Springen paarden finale B/L/M,
Nationaal 1.30 t/m 1,50m. Pony’s B t/m ZZ,
Six Bars, streekmarkt en kindermiddag met
o.a. Sjaak de piraat en zijn papegaai Pablo

Zondag

03 aug. Springen, pony’s finales B t/m ZZ,
Finales nationale rubrieken 1.30 t/m 1.35,
Grote Prijs 1.40/1.50

bijprogramma
Jumpin’de Weel staat bekend om haar veelzijdige bijprogramma.
Zaterdag 26 juli verzorgt dressuuramazone Claudia Fassaert
(deelneemster Olympische spelen) te paard een mooie clinic.
Zondag 27 juli is KC Zeeland weer van de partij. Zij organiseren een behendigheidswedstrijd voor honden.
Met ruim 60 honden laten zij zien dat springen niet alleen een aangelegenheid voor paarden is.
Vrijdagavond 1 augustus zal de Brabant/Zeeland Cup ongetwijfeld weer voor het nodige spektakel zorgen.
Zaterdag 2 augustus is er de inmiddels traditionele streekmarkt met een gevarieerd aanbod. De kindermiddag wordt
gepresenteerd door Sjaak de Piraat met zijn papegaai Pablo, er wordt een complete kinderboerderij opgebouwd en er
is ook dit jaar weer een oogstdemonstratie waarbij men kan zien hoe er lang geleden geoogst en gedorst werd.
Kortom, zoals het publiek inmiddels gewend is…. genoeg te doen, te zien, te ervaren, te beleven.
de toegang is zoals altijd gratis!

Met uw bezoek aan Jumpin’de Weel draagt u bij…..
Net als voorgaande jaren worden er weer plannen gesmeed om fondsen te werven voor de
stichting Sawasdee. Sawasdee is een Zeeuwse Stichting die zich inzet om kansarme kinderen in
Cambodja zicht te geven op een betere toekomst. Daar komt je bijdrage echt goed terecht !!!
(zie ook: www.cambodja-sawasdee.nl).

