
De eerste week….. 

Jumpin’de Weel 2015 kende een stormachtige 

start. De opbouw verliep perfect, vele handen 

maakten het werk licht en de opbouwploeg 

had het werk super goed gepland en voorbe-

reid. Het terrein lag er schitterend bij.         

De zaterdag van de dressuur viel de regen 

met bakken uit de hemel en de 1e zomer-

storm in ruim 100 jaar raasde over de                     

Ambachtsherendijk…. 

Ondanks dat bleef de sfeer dik in orde.                  

De  dressuurruiters die de reis naar Nisse  

ondernomen hadden lieten zich van hun              

beste kant zien. We hebben kunnen genieten 

van mooie proeven van o.a. Dinja van Liere,         

Danielle Heikoop, Laurens van Lieren, de  

zusters Nijpjes en vele anderen. 

Ook de ringrijders lieten zich niet uit het veld 

slaan en bleven dapper doorrijden, een mooie 

aanvulling op het programma, net als de   

demonstratie van pakwerk met honden!                            

De organisatoren van de Shetland keuring 

waren iets minder weersbestendig, zij                     

verkozen de binnenbak als locatie voor hun 

keuring.   

De minifair werd door Cees en zijn ploeg  

opgebouwd in de tent waardoor we ineens 

ook een slechtweervoorziening hadden. Een 

goede keus, zo werd het ineens heel gezellig 

in de tent. 

 

    Jumpin’de Weel 2015 

-    Met zo’n club         

mensen lukt het 

-    stormachtig  

begin 

Het terrein was inmiddels een grote modder-

poel en de keus was onontkoombaar;                  

stoppen of  … ingrijpen!   

En dan blijkt maar weer hoeveel een super 

groep medewerkers en sponsors waard is.                

Met man en macht werden het parkeerterrein, 

de inspringwei en de ondergelopen stallen           

aangepakt met menskracht, maar ook met 

groot materieel. De inspringwei werd binnen de 

kortste keren een zandpiste waar prima              

gereden kon worden. Rijplaten en heel veel 

zand hebben het parkeerterrein begaanbaar 

gemaakt. Met klokpompen zijn de stallen  zo 

veel mogelijk van water ontdaan en een deel 

van het strodorp werd keurig bekleed met                   

vloerbedekking om de stands bereikbaar te 

maken.                 

De tweede week….. 

Woensdag  arriveerden 550 paarden met hun 

ruiters/amazones/grooms/foerage/

harnachement/kampeerbenodigdheden etc.etc. 

Wat een ongelooflijke prestatie van de parkeer-

wachten om dit in goede banen te leiden.            

Ga er maar aan staan….                                              

Een heel groot compliment is zeker op zijn 

plaats. Veel van de parkeerwachten hebben 

lange dagen op het terrein en aan de dijk               

gestaan en nagenoeg niets meegekregen van 

de sport. Zonder hun inzet zou het zeker een 

complete chaos worden!!   

Donderdag was een herhaling van zetten wat 

het weer betreft, regen, regen en nog meer 

regen... 

Het mennen op zondag begon droog en 

zonnig. Later op de dag viel er weer “een 

buitje”  van een uurtje of zes. Maar ook  

deze dag was gezellig en succesvol.               

Mooie sport en de politieshow van fam. van 

der Kamp was spectaculair en werd zeer 

enthousiast ontvangen. 

De hondenhindernisbaan hoort er inmiddels 

al helemaal bij en trekt ook aardig wat 

“eigen” publiek.  Gelukkig lag het weitje er 

piekfijn bij ondanks de regen. Het frequente 

onderhoud (maaien, bezanden etc.) heeft 

z’n nut dit jaar dik bewezen. 

Zowel in de dressuur als in het mennen zien 

we een toename van het aantal deelnemers,                     

we lijken dus ook met deze takken van 

sport op de goede weg te zijn. 

-    dressuur   

ruiters geen 

watjes 

-    mooie                

aanvulling 

-    minder                

weersbestendig 

-     gezellig 



Met enige  aanpassing in het  programma is 

de donderdag verder prima  verlopen. 

s-Middags is er een groep van 60 ouderen en 

gehandicapten ontvangen op het vip-terras. 

Door diverse sponsors zijn zij in de watten 

gelegd met ijs, poffertjes, drankjes en een 

overheerlijk chocolade buffet. 

De laatste drie dagen waren zonovergoten.  

Er waren mooie springrubrieken en een    

hilarische Zuid Nederland Cup in de vorm 

van een ringrijwedstrijd die glansrijk door de 

Zeeuwen werd gewonnen (dat mocht ook wel 

weer eens een keertje….) De springruiters 

kwamen er, soms met vallen en opstaan, 

achter dat ringrijden een heeel andere tak 

van sport is! 

Vrijdag was er al heel veel publiek, maar de 

zaterdag brak alle records. Gelukkig was de 

wei van de buren ter beschikking gesteld om 

te parkeren want er kwam geen einde aan  

de stroom van auto’s en fietsers!! Rond de 

springringen, in het strodorp, in de tent, het 

was overal druk, gezellig en sfeervol.                                 

De spectaculaire sixbars op zaterdag,                   

de spannende  finales op zondag,                            

het was sport op hoog niveau en de Zeeuwen 

hebben flink meegedaan en prima prestaties 

neergezet in dit sterke deelnemersveld.  

-    en toen kwam de 

zon.... 

De fair is druk bezocht, de indianenshow was 

mooi, de kinderboerderij onweerstaanbaar, de 

kamelen, alpaca’s, ganzen etc. trokken veel 

bekijks. De activiteiten voor de Stichting            

Sawasdee hebben een mooi bedrag opgeleverd 

voor de kinderen uit Cambodja.     

Zondag was er na een lelijke val een poosje 

een mineurstemming. Gelukkig bleek het later 

nog wel wat mee te vallen en mocht deze  

amazone na behandeling in het ziekenhuis  

naar huis.  

Pieter Keunen vertrok met de Grote Prijs naar 

Limburg. Hij was de winnaar van de sixbars en 

de slotrubriek.                                                           

In de PZC  noemde hij Jumpin’de Weel een   

Topconcours  

En daar heeft hij gelijk in!                                               

Dank zij enthousiaste deelnemers,           

een fel meelevend publiek,                                   

fijne, ruimhartige, meedenkende sponsors  

En…  een super groep medewerkers, 

waarvan velen zich ook dit jaar weer             

belangeloos tien slagen en meer in de           

rondte hebben gewerkt.   

Al die mensen die op wat voor manier dan 

ook hebben bijgedragen;   

jullie hebben het mogelijk gemaakt!  

Namens Anja de Vos                                  

(coördinatie medewerkers)                                     

en de overige leden van het                                   

organisatiecomité willen we iedereen                 

van harte bedanken  

het was een bijzondere belevenis en we 

hopen de 15e (jubileum) editie samen met 

jullie  volgend jaar weer mee te maken !!! 

Uiteraard liep niet altijd alles op rolletjes en zijn verbeteringen mogelijk,  

heb je suggesties, aanbevelingen of kritiek? 

Geef het door en we zullen kijken wat we er mee kunnen, mail a.u.b. naar:  

cj.schipper@zonnet.nl 

- Foto’s staan in het 
album op 
www.deweelruiters.
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