april 2017
wedstrijd vrij springen 3- en 4-jarige springpaarden: voor herhaling vatbaar!!

2017

Op zaterdagochtend 11 maart a.s. organiseerden 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.
Het was een zeer geslaagde dag!

WEELRUITERS

De 3-jarige voshengst Jardin behaalde de hoogste dag score.
Geert Moerings ging met de hoofdprijs naar huis. Een dekking van de hengst Berlin,
beschikbaar gesteld door Stoeterij Duyselshof. Bij de 4-jarige stond Ivar van Rien Jakobsen op kop.
Beide winnaars ontvingen een mooie deken van Stal de Wiel.

17 apr Paasrit
15 apr Oefenspringen
met begeleiding

22 apr Springwedstrijd
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 Springclinic
17 juni Springwedstrijd
18 juni Oefenspringen met begeleiding
24 juni Dressuur B t/m ZZ licht
15 juli

Zeeuws Kampioenschap
Springen

01 augustus
t/m
Hallo sportvrienden

We zoeken nog versterking voor de bardiensten bij de wedstrijden.

06 augustus
Jumpin’ de Weel

Wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Anja de Vos, 0630767581 adevossen@kpnplanet.nl

10 sep Clubkampioenschap
08 okt Snertrit

(Je kan ook je maatschappelijke stage bij ons doen)

... nov Bootcamp
... nov Fotoshoot ponypimpen
... dec Creatieve middag

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

zaterdag 15 april
organiseren de trainers van het KNHS regio zeeland / Beloftentraining,
oefenspringen met begeleiding.
De begeleiding zal deze dag gegeven worden door: Wilma Stouten, Teun van den Broek en Marit Huige
Zit je nu niet bij de beloften en wil je toch alvast oefenen voor het buitenseizoen
en heb je daar graag begeleiding bij?!

Dan is dit je kans!
Het parcours zal door een officiële parcoursbouwer ( David Speijer) worden ontworpen en opgezet.
Op deze dag krijg je begeleiding in het verkennen van het parcours,
het losrijden én het rijden van je parcours.
Na het rijden van 2 parcoursen worden je rondjes beoordeeld en besproken aan de hand van een video!
Lijkt dit je wat schrijf je dan snel in door een mail te sturen naar:

oefenspringen@outlook.com
Kosten voor de training zijn €30,- per combinatie
Locatie: stal de wiel in Nisse!

GEZOCHT
De jeugdcommissie van de Weelruiters is op zoek naar enkele enthousiaste nieuwe leden.
Heb je plezier in het organiseren van activiteiten of vind je het leuk hierbij te helpen……

Kom dan bij de jeugdcommissie!
Elk jaar hebben we leuke evenementen zoals een clinic, ponykamp, snertrit, paasrit,
een leerzame avond en een creatieve middag.
Voor het organiseren kunnen we je hulp goed gebruiken!!
We komen 3 a 4 keer per jaar bij elkaar om de activiteiten door te nemen.
Voor meer informatie kun je bellen met:
Marit Louwerse 06-51796153 of Ingrid Kole 06-46121395

17 april is het weer zover,

de jaarlijkse paasrit !
We vertrekken om 10.30 uur vanaf Manege de Eendracht, in Vrouwenpolder.
Onderweg houden we nog even een pauze met wat lekkers, waarna we het strand op gaan bij Oostkapelle.
Voor de mensen die het strand nog niet zien zitten, is er een aparte groep die naar het bos gaat.
Rond 13.30 uur zijn we terug op de manege, waar een heerlijke lunch op ons staat te wachten!

Opgeven kan door te mailen naar maritlouwerse@gmail.com
Graag voor 14 april opgeven!
De kosten zijn €10,- per persoon.
Geef even door met hoeveel paarden je komt, strandrit of bosrit, en met hoeveel mensen je komt lunchen.
Geen eigen paard?
Het is mogelijk een paard te huren bij de manege, ook dit kun je doorgeven via de mail.
Deelname is op eigen risico en het dragen van een cap is verplicht.
De rit is niet geschikt voor aanspanningen.

Op zaterdag 11 maart zijn er in het kader van NL DOET weer wat klussen weggewerkt.
6 personen hebben de handen uit de mouwen gestoken,
waarvoor onze hartelijke dank!!!
De toiletruimte heeft een metamorfose ondergaan en er is gewerkt aan de groenvoorziening op het terrein.
De opkomst was (gezien het feit dat we 240 leden hebben) wel wat magertjes.

Bij deze dus alvast een oproep aan de overige 234 leden om
volgend jaar ook een bijdrage te leveren!!!

Reserveer in je agenda: 1 t/m 6 augustus 2017

