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Na opnieuw een bewogen jaar van lockdowns en versoepelingen, 

meetmomenten en wedstrijden, en nog veel meer aankijken en 

aanpassen, kijken we terug op een geslaagd 2021. Met de nieuwste 

versoepelingen van afgelopen persconferentie stijgt ook ons hoop op 

een sportief 2022! Achter de schermen zijn we druk bezig met het 

plannen van nieuwe wedstrijden en activiteiten.  

Het heeft het zittende, redelijk vergrijzend ☺, organisatie comité 

goed gedaan te vernemen dat er volop jonge mensen zijn die hun 

steentje bij willen dragen! – Piet Huige, Voorzitter 

1 



 

  

Voorzitter aan het woord 

 
Eindelijk kunnen we weer eens officieel van start met onze sport! 

Het achter ons liggende deel van het indoor seizoen kende een erg saai verloop, zonder de officiële 

wedstrijden. Maar nu mogen we gelukkig weer! Helaas zijn er momenteel weinig springwedstrijden 

geprogrammeerd. De dressuur ruiters kunnen daarentegen wel vaker aan de bak. 

Het buiten seizoen, waar voor onze vereniging de focus ligt qua evenementen, liet ook al een grillig verloop 

zien. Tot de maand juli ging het nog redelijk. We hebben een mooie drie daagse dressuurwedstrijd gehad, 

voor het eerst op de nieuwe bodem.  Die heeft zijn kwaliteit toen al direct bewezen na een bui van 30mm in 

de nacht voorafgaand aan de tweede dag! Daarna hadden we drie springwedstrijden die allemaal goed 

verliepen, met in acht neming van de corona maatregelen. Helaas moesten we veertien dagen voorafgaand 

aan het evenement van het jaar, jumpin’de Weel, besluiten om deze af te schalen naar een wedstrijd zonder 

stalling en overnachtingen, vanwege gemeentelijke verordening. 

Het werd een wedstrijd over 5 dagen met vooral goede deelname bij de dressuur maar voor het springen 

voor ons doen wat magere belangstelling. De wedstrijd verliep wel goed en bijzonder gezellig, ondanks de 

wat mindere weersomstandigheden. Wederom heeft de nieuwe bodem zijn kwaliteit bewezen en konden 

we op goede prestaties in de piste terug kijken. Het was voor ons allen als organisatie een rustig en 

gemoedelijk evenement waar zeker met genoegen op terug gekeken word.  

Maar we willen dit jaar, als de corona situatie het toe laat, toch weer wel een Jumpin’de Weel met de allure 

van een groot publieksevenement organiseren. Deze wens kwam ook duidelijk naar voren uit de 

brainstorm avond die we nog net voor de Lock down in het juweeltje gehouden hebben. Er waren op die 

avond veel jongere leden aanwezig die met goede ideeën kwamen om de organisatie voor de toekomst te 

waarborgen.  Het heeft het zittende, redelijk vergrijzend ☺, organisatie comité goed gedaan te vernemen 

dat er volop jonge mensen zijn die hun steentje bij willen dragen! 

Verder staan er het komend seizoen weer veel activiteiten op de planning, waarvoor we rekenen op jullie 

hulp. Want zonder de inzet van ons allen kunnen we deze niet blijven organiseren! En zonder deze 

activiteiten kunnen we onze sport niet bedrijven. Dus een oproep aan iedereen, leden maar ook ouders van 

(jeugd)leden, geef je op om een handje uit te steken bij het vele werk dat de organisatie van al deze 

activiteiten met zich mee brengt!    

 
Piet Huige, Voorzitter 
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Fotoalbum  

Leuke foto’s he?  

Alle foto’s zijn van de 

clubkampioenschappen en 

zijn, dankzij onze Joke, 

beschikbaar via het fotoalbum 

op de website! 

Terugblik 2021 

  

TERUGBLIK CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
 

19 september gingen de Weelruiterleden opnieuw de strijd met elkaar 
aan voor de felbegeerde titel: Clubkampioen! Na een aantal reganachtige 
dagen konden we het ook niet beter treffen met een heerlijk zomers 
zonnetje, de jassen konden uit. Zoals elk jaar is het tijdens de 
clubkampioenschappen je ogen uitkijken: mooie combinaties, snelle 
parcoursen en prachtige dressuurproeven – zoals veel springruiters: “Je 
moet toch eens in het jaar tussen de hekjes verschijnen”, ze lijken elk 
jaar beter te worden. Maar zodra de paarden en pony’s weer op de 
trailer staan begint het spannend te worden, want wat is er dit jaar weer 
verzonnen voor de rubriek Ludiek? En wat waren ze fanatiek! Helaas, er 
kunnen er maar 2 de beste zijn. 

Dit jaar viel er niet enkel een titel te winnen: de club een leuke 
goodiebag beschikbaar gesteld, en ook dit jaar werd er hevig gestreden 
om de Wisseltrofee. Maar dat was natuurlijk niet alles, want onder de 
Weelruiters hebben we een flink aantal ondernemers die dit jaar wel 
zeker een leuk extra prijsje wilden sponsoren. Daarom ging de 
clubkampioen bij de pony’s er vandoor met een fotoshoot van Joke 
Schipper, en bij de paarden werd er gestreden om een consult van 
Dominque Nijssen Professional Bitfit Consultant. Des te meer reden 
voor spanning... 
 

Ondanks die spanning bleef het een gezellige dag, voor ruiters en 
begeleiding, maar ook zeker voor ons als vereniging! In het zonnetje 
werden de kampioenen gehuldigd, wij feliciteren nogmaals: 
 
Lisa van den Ijssel als Clubkampioen 2021 pony’s  
Jet de Vos als Clubkampioen 2021 paarden 

Gefeliciteerd meiden, geniet van de titel en kom hem volgend jaar maar 
weer verdedigen! Want het was een spannende strijd tot het einde. 
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Terugblik 2021 

  
 

TERUGBLIK EINDEJAARSEVENEMENT 
 

21 november organiseerden we, in samenwerking met eenpaardig.nl, 

een clinic “grondwerk” of “Schrik & Obstakel”. Van jonge ruiters naar 

jonge paarden, naar echte bom-proof-viervoeters, van alles kwam 

voorbij. En zo werd mens en dier met verschillende obstakels 

geconfronteerd: het slingergordijn was voor eenieder even wennen, 

maar was misschien toch wel minder spannend dan de paraplu die 

10 meter verder plots door een ander wordt opgeraapt... In 1,5 

hebben de verschillende combinaties enorm veel geleerd, en dan is 

het leuk om te zien hoe de spanning plaatsmaakt voor een relaxed 

plaatje. 

 

In 2021 organiseerden we ook Bixie-rubrieken, een succes! 

  

PRIMEUR: BIXIE! 
 

Jaja, voor de jongsten onder ons was het eindelijk zo ver! Tijdens de 

dressuur driedaagse organiseerden we voor het eerst Bixie-

rubrieken. Een geslaagde dag, wat ons ook een paar nieuwe leden 

heeft opgeleverd. Welkom!  
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Vooruit denken! 

We hebben nu in ieder geval 

genoeg tijd om stil te staan, na 

te denken, en vooruit te kijken. 

Daarom willen wij jullie het 

volgende vragen: waar kijk je 

nu echt naar uit? Wat moeten 

wij als vereniging écht 

organiseren als de 

maatregelen wat meer worden 

versoepeld? Heb je leuke 

ideeën, vertel het ons! Stuur 

ons een berichtje via onze 

social media! 

 @deweelruiters 

 De Weelruiters 

https://www.instagram.com/deweelruiters/
https://www.facebook.com/weelruiters/


Het nieuwe jaar  

Het nieuwe jaar is begonnen. 

Helemaal nu tijd om extra te 

genieten van de momenten die 

we wél met elkaar kunnen 

doorbrengen. 

Voor sommigen van ons, die 

bijvoorbeeld in de zorg 

werken, is het weer een jaar 

van drukte en jewelste 

geweest. Voor anderen, onze 

jongen schoolgangers, een jaar 

van online lessen en weinig 

leuks te doen. Het is zeker ook 

opnieuw een jaar om niet zo 

snel te vergeten, ook al laten 

we het liever heel snel achter 

ons.  

Wél is het nu vooral tijd om 

nieuwe doelen en prioriteiten 

te stellen voor komend jaar! 

Wat ga jij volgend jaar meer, of 

juist minder doen, dan 

afgelopen jaren? 

Agenda 2022 

  

AGENDA 2022 
 

Let wel: alle evenementen zijn onder voorbehoud van de maatregelen. We 
hebben goede hoop dat alles door kan gaan, en dat we zelfs nog meer 
kunnen inplannen! Houd onze Socials in de gaten om op de hoogte te 
blijven... 

 

 

3 x is scheepsrecht, toch? 

DE WEELRUITERDAG 
2x hebben we het moeten afblazen, maar dit jaar gaan we er toch weer 

voor: de Weelruiterdag! Een dag vol verschillende clinics en andere leuke 

dingen. Benieuwd wie we dit jaar hebben uitgenodigd? Houd dan onze 

socials in de gaten. Enne, noteer alvast de datum, want leerzaam wordt 

het sowieso! 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
8 april houdt het bestuur de jaarlijkse ALV. Alle leden zullen ter zijne tijd 
een officiële uitnodiging in de mail ontvangen. Noteer deze datum alvast 
in de agenda! 
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12 maart    NL Doet, klussen op de club! 
13 maart    Weelruiterdag  
2 april    Vrijspringen i.s.m. KWPN Zeeland 
3 april     Oefenspringen 
8 april    Algemene Leden Vergadering 
16 april     Springwedstrijd 
23 – 24 april   Dressuur tweedaagse met Subtop 
14 mei    Springwedstrijd 
28 mei    Springwedstrijd (Schouwse ruiters) 
11 juni    Springwedstrijd 
24 – 26  juni   Dressuur driedaagse met Subtop 
2 – 7 augustus   Jumpin’ de Weel 
3 september   Springwedstrijd (Schouwse ruiters) 
10 september   Springwedstrijd 
18 september   Clubkampioenschappen 
 
 



 
 

Oproepen en afsluiter 

 

Gelukkig 2022! 

Lieve leden, 

We hopen jullie snel weer te zien bij onze evenementen. 

PSV de Weelruiters wenst iedereen een gelukkig, sportief, en bovenal 

gezond 2022 toe! 

 

PSV De Weelruiters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PSV De Weelruiters 
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Oproep! 
 
Zit jij vol goede ideeën? De 
Jeugdcommissie zoekt nog leden! 
De Jeugdcommissie organiseert 
vrijwel alle activiteiten buitenom 
de wedstrijden. Jong of oud, voor 
ieder wat wils. Ben je benieuwd of 
het iets voor jou is? Stuur dan 
geheel vrijblijvend een een DM via 
Instagram (@deweelruiters), of 
doe een berichtje naar 
+31615130968 

NL Doet 
Zien we jullie zo snel al? 12 maart worden er verschillende zaken 

rondom de club aangepakt, zoals het schoonmaken van de serre, 

en het aanpassen van de omheining. 

Wil je ook graag meehelpen? Kom dan langs of neem contact met 

ons op! 


