Persbericht
Jumpin’ de Weel,
Claudia Fassaert, deelneemster Olympische spelen,
verzorgt met haar paard een clinic tijdens Jumpin’ de Weel.

Juli 2014

dressuur editie

Vrijdag 25 juli gaat Jumpin’ de Weel van
start met de dressuur.
Deze dag staan de pony en paarden rubrieken op
het programma in de klasse B tot en met Z2.
Op zaterdag 26 juli wordt er gestart in de
klasse ZZ licht tot en met Grand Prix.
Tevens wordt ‘s middags de Kür op muziek
(klasse Z1 t/m ZZ-L) verreden.

Dit voorjaar is het wedstrijdterrein verder aangepast en verbeterd.
Rondom de Equifond AllWeather bodem is een sproei installatie
aangelegd en omheiningen zijn vernieuwd. Er wordt achter de
schermen hard gewerkt om de vele honderden combinaties en
het publiek goed te ontvangen en een plezierige tijd te bezorgen.

Deelnemers en publiek,
U bent van harte welkom tijdens
De 13e editie van Jumpin’de Weel!

Datum Jumpin’ de Weel
Locatie
Meer informatie
Contactpersoon dressuur

: 25 t/m 27 juli en 31 juli t/m 3 augustus
: Ambachtsherendijk Nisse
: www.deweelruiters.nl
: voor vrijdag 25 juli: Natasja Vink,
detoffepeer@planet.nl
: voor zaterdag 26 juli: Anton van Dorsten,
antoncvd@zeelandnet.nl

Inschrijven v/a 23 juni

: www.concours.nl

Dinja van Liere, lid van de organiserende
vereniging de Weelruiters

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 tot 12.00 uur : dressuur paarden ZZ -L en ZZ-Z
v/a 12.00 uur : Lichte Tour, Zware Tour
Kür op muziek Z1 t/m ZZ –L
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).

