
Van de voorzitter 

 

Tijdens de donkere dagen voorafgaand aan de Zonnewende, blikken we nog eens terug naar het 

voorbije jaar. Wat ging er goed en wat kan er beter? 

Het Weelruiter jaar 2018 was weer best een goed jaar.                                                                            

Er stonden veel activiteiten en evenementen op de kalender. Daarvan zijn er echter ook een         

aantal afgelast. Echter deze keer niet omwille van het weer, dus overmacht, maar vanwege te     

geringe belangstelling. Dat is natuurlijk jammer, want vaak is al het voorbereidende werk dan al 

gedaan. 

De springwedstrijden in april mei en juni waren redelijk bezet met deelnemers evenals de             

kampioenschappen springen in juli.  Vreemd genoeg was het voor de drie door ons                                  

georganiseerde dressuurwedstrijden lastiger om voldoende deelnemers te krijgen.                                                                                                                 

Overigens verliepen alle wedstrijden wel gladjes op organisatorisch gebied. 

Een punt wat ons als bestuur toch bezig blijft houden is de hulp van leden bij deze wedstrijden. 

We zijn een grote vereniging met meer dan 200 leden, en toch lukt het niet om alle posten met   

leden of ouders van jeugdleden in te vullen. We willen graag blijven organiseren om de leden hun 

sport te laten beoefenen, maar zonder hulp van veel vrijwilligers lukt dat op den duur niet !  

Gelukkig zijn er ook een groot aantal welwillende leden en andere vrijwilligers die vooral bij de 

voorbereidingen helpen, maar op de wedstrijden zelf mee rijden en dan dus niet kunnen helpen. 

Dan zou het fijn zijn dat mensen die niet moeten rijden zich beschikbaar stellen! 

Niet alleen voor de wedstrijden is ondersteuning van leden nodig maar ook voor klussen op de 

club en NL-Doet.  Twee dagen per jaar plegen we onderhoud aan het wedstrijdterrein, kantine, 

infrastructuur en wat verder nodig is. Het is niet alleen nuttig en nodig dat dat werk gedaan word, 

het is vaak ook gewoon gezellig om samen te werken en je medeleden eens op een andere     

manier te leren kennen. Schroom dus niet om je aan te melden! 

In het rijtje evenementen is, het dit jaar weer succesvol verlopen, Jumpin’ de Weel, gelukkig een 

uitzondering voor wat betreft de inzet van vrijwilligers.  De extra activiteiten voor de pony ruiters 

vielen enorm in de smaak bij de deelnemers en hun ouders! Ook onze ponyleden hebben plezier 

gehad tijdens het geïntegreerde ponykamp. 

Afgelopen jaar hebben we ons hard gemaakt voor verjonging in het regiobestuur. We zijn dan ook 

gelukkig met het toetreden van Marit Louwerse tot dat bestuur! 

Vergrijzing in het jurycorps dreigt een probleem te worden. Vooral jonge juryleden springen zijn 

zeldzaam. Als er weer een cursus in die richting wordt uitgeschreven door de KNHS is het            

wenselijk dat er wat jongere instroom komt!  Wellicht zijn er onder onze leden of hun ouders       

liefhebbers van de sport die zich op die manier in willen zetten? 

De laatste maanden zijn we druk geweest met de realisatie van de AVG, Algemene verordening 

gegevensbescherming.  Dit verplichte nummer vergt nogal wat werk en aanpassingen van ons. 

Jullie krijgen binnenkort de uitwerking daarvan toegestuurd, met het verzoek een ondertekende 

toestemmingsverklaring terug te zenden.  

Sportief gezien was 2018 zeker goed te noemen!  We hebben met Marit met Gigi een Zeeuws en 
landelijke kampioen springen klasse Z kunnen huldigen.  En op de Zeeuwse kampioenschappen 
hebben de Weelruiters heel goed gepresteerd: Anna Breunesse reserve kampioen B/D, Noa   
Goeree reserve kampioen B/C,  Sakira Rijk reserve Kampioen L/D en kampioen Z/C,  Jet de Vos 
L/AB, Laura Kole M/D, Manon Steijn bij de paarden kl L, Marieke de Bart reservekampioen kl L,  
Jil Buijze reservekampioen kl Z en reserve kampioen kl ZZ,  Suzanne Kleiwegt werd reservekam-
pioen dressuur kl Z2, Jasmijn Timmerman reservekampioen C-B, Ilse Kleijwegt reservekampioen 
D-M1 en Tessa Kole kampioen D-Z2. Allemaal nogmaals proficiat! 

Voor het nieuwe jaar staan weer veel activiteiten gepland, niet alleen de reguliere wedstrijden, 

maar ook wat evenementen die interessant zijn voor leden die niet zo fanatiek wedstrijden rijden. 

Dit mede dankzij de immer actieve jeugdactiviteiten commissie waarin weer een paar enthousiaste 

jongelingen zijn toegetreden!  

Mede namens de rest van ons bestuur, willen we iedereen die heeft bijgedragen om van de    
Weelruiteractiviteiten een succes te maken van harte bedanken!   

En uiteraard wensen we iedereen fijne kerstdagen en een sportief maar bovenal gezond 2019!! 

Salut 

Piet Huige. 

 

          december 2018 

 

06 / 01: Nieuwjaarsborrel 

23 / 02: Vrijspringen 3/4 jarigen 

01 / 03: Ledenvergadering 

16 / 03: NL Doet 

30 / 03: Weelruitersdag met aansluitend 

              Apres Ski Party 

13 / 04: Oefenspringen  

20 / 04: Springwedstrijd 

21 / 04: Paasrit 

28 / 04: Dressuurwedstrijd 

11 / 05: Springwedstrijd 

22 / 06: Springwedstrijd 

06 / 07: Dressuurwedstrijd 

07 / 07: Dressuurwedstrijd 

21 / 07: Zws. kampioenschap spr 

10 / 06: Oefenspringen met begeleiding 

 

30 / 07 t/m 04 / 08 

Jumpin’ de Weel 

 

08 / 09: Clubkampioenschap 
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Geef het door zodat je op de hoogte blijft 

van de Weelruiter  activiteiten!   
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Opmaak 

nieuwsbrief: 

Joke Schipper 

 

Algemene ledenvergadering KNHS 
 
Op de algemene leden vergadering  van het KNHS zeeland zijn onze leden Marit 
Huige, Marit Louwerse en Dinja van Liere nog een keer  extra in het zonnetje 
gezet voor hun behaalde resultaten op de Nederlandse outdoor kampioen-
schappen 2018. (Marit Huige Nederlands kampioen Z springen, Marit Louwerse 3de 
op NK CIC2* cross  en Dinja van Liere Nederlands kampioen  dressuur ZZ-licht 

Wij als vereniging zijn natuurlijk super trots op dit drietal dames!! 
 
Tijdens deze vergadering waren er een flink aantal Weelruiter leden aanwezig 
en is Marit Louwerse toegetreden tot het bestuur van het KNHS zeeland. Marit 
wordt algemeen bestuurslid, waarbij zij o.a. wedstrijdzaken gaat ondersteunen 
en tevens toetreedt tot het forum Eventing in Ermelo namens de KNHS Regio 
Zeeland.  We wensen  Marit veel succes in deze uitdagende functie!! 
 
Jan Hoondert heeft afscheid genomen van het Regiobestuur.                               
Als blijk van waardering voor zijn inzet de afgelopen 9 jaar heeft Jan uit handen 
van de voorzitter, Paul van der Nat, de Zilveren Erespeld van de KNHS                     
ontvangen. 
 
Een kort verslag van de vergadering is te lezen op de site van KNHS  zeeland 
www.knhszeeland.nl/nieuws/berichten/2018/november/jan-hoondert-neemt-
afscheid-met-een-zilveren-speld/ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.knhszeeland.nl/nieuws/berichten/2018/november/jan-hoondert-neemt-afscheid-met-een-zilveren-speld/
http://www.knhszeeland.nl/nieuws/berichten/2018/november/jan-hoondert-neemt-afscheid-met-een-zilveren-speld/


2018 in beeld 

Clubkampioenschap 9 september 

Zeeuws Kampioenschap Springen 21 juli 

Wild(e) middag 4 maart 

Vrij springen 10 maart 

Dressuur– en spring Clinics 

24 maart 

Springen 21 april 

Dressuur 29 april Springen 13 mei 

Dressuur 16 mei 

Springen 9 juni 

Dressuur 29 juni 

Jumpin’ de Weel 



Fijne Feestdagen 

en gelukkig  

Nieuwjaar!! 

 

Een nieuw Weelruiter lid stelt zich voor: 

 

I 

!k ben Sarah de Kraker, 14 jaar, en zit op de Havo van het Scheldemondcollege in Vlissingen. Ik ben daar naar toe gegaan omdat er een      
afdeling voor topsporters is. Ik heb eigenlijk altijd in België op school gezeten maar omdat we soms dagenlang weg zijn voor internationals was 
dat niet meer te combineren. Op de topsportschool in Vlissingen wordt je rooster aangepast aan je sportactiviteiten zodat je niks mist. 

Pony Kerwin van Orchid's is mijn grote topper waar ik internationals mee rijd. Hij is 8 jaar, vader Kanshebber, vm Kantjes Carlando.                      
Dit voorjaar waren we 6e (en enige foutloze  van de 51) in Fontainebleau; 3e in de Grand Prix in Mierlo; 5e Grand Prix in Moorsele;                         
5e in Barbizon en in oktober zat ik in de Nations Cup in Zwitserland die we gewonnen hebben.  

In september dit jaar hebben we mijn paard Dechidé DN gekocht. Zij is 10 jaar, vader Indorado. Zij springt zo heerlijk dat we afgelopen maand 
in Lichtenvoorde Grand Prix voor Children hebben gereden. Omdat ik volgend jaar 15 wordt moeten we in 2019 starten bij de Junioren. 

Toen we haar kochten ben ik lid geworden van de Weelruiters omdat mijn coach Teun van den Broek altijd traint bij de familie Huige.                
Ik ken de vereniging nog niet zo goed maar ik heb heel veel genoten en plezier gehad tijdens de clubkampioenschappen.                                      
Er zijn vriendinnen ook lid bij de Weelruiters dus dat is natuurlijk wel fijn. 

Mijn grote voorbeeld op dit moment is Edwina Tops Alexander. Wat zij bereikt heeft, wil ik ook... 

Groetjes Sarah 


