Juli 2016
16 juli Zeeuwse Kampioenschappen springen met na afloop BBQ

2016

Zo vlak voor Jumpin’ de Weel wordt er al weer hard gewerkt
om het terrein 100% in orde te maken.
16 juli is het terrein beschikbaar gesteld voor de Zeeuwse Kampioenschappen springen.

WEELRUITERS

Er wordt zowel op de zandpiste als op de graspiste gereden.
We hopen natuurlijk op een mooie dag en we wensen alle deelnemers heeeel veel succes!!!
Na afloop organiseren we een goed verzorgde Barbecue,
Hopelijk een mooie, gezellige (en lekkere) afsluiting van een succesvolle dag.

16 juli

Zeeuws Kampioenschap
Springen met na afloop BBQ

Kosten voor de BBQ: 12,50 p.p.
we willen graag weten op hoeveel personen
we kunnen rekenen,

28 t/m 31 juli
&

dus graag even opgeven via: weelruiters-anja@kpnmail.nl

03 t/m 07 augustus

Anja kan ook voor deze dag nog een aantal vrijwilligers goed gebruiken,
dus ben je beschikbaar?
Dan graag een mailtje naar adevossen@kpnplanet.nl

Teugeldrukmeting 19 juni door Menke Steenbergen van Centaur
Het was een super leerzame dag die begon met een theorie les waarin werd uitgelegd hoe de meting
werkte en wat je er uit kan afleiden door middel van filmpjes en grafieken. We begonnen met wat duidelijke
grafieken waarin je al snel zag dat er bijvoorbeeld meer druk was op de rechter teugel dan op de linker
teugel, uiteindelijk konden we zelfs onregelmatigheden in verschillende gangen er uit halen!
Hierna gingen we met onze eigen paarden aan de slag. Bij mij kon je zien dat haar spieren wat vast zaten in
haar rechterachterbeen. Hiervoor hebben we dan ook meteen oefeningen gedaan om dit te gymnastiseren
waardoor het steeds beter ging. Sommige paarden zag je volledig veranderen na de aanwijzingen van Menke Steenbergen, daardoor was het ook erg leerzaam aan de zijlijn!
Kortom een absolute aanrader voor elke ruiter op elk niveau en in elke discipline!

Jumpin’ de Weel

10 sept

Springwedstrijd

11 sept

Clubkampioenschap

16 okt

Snertrit

04 nov

Osteopathie bij paarden

11 dec

Kerst Oefenspringen

Fleur Uitterhoeve

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

Meer foto’s van de
teugeldrukmeting
staan in het fotoalbum
op de website:
www.deweelruiters.nl

15 JAAR

Programma Jumpin’ de Weel: (onder voorbehoud)
Wo

27 juli:

Dressuur pony’s B t/m M2

Do

28 juli:

Dressuur paarden B t/m M1

Vr

29 juli:

Dressuur paarden M2 t/m ZZ licht, pony’s Z1/Z2
Kür op muziek Z1 t/m ZZ Licht
Clinic Claudia Fassaert
Springen pony’s B t/m ZZ

Za

30 juli:

Dressuur paarden ZZ Zwaar t/m Grand Prix
Kür op muziek ZZ Zwaar en Lichte Tour,
Clinic David vd Sterren en Debbie Offermans
Springen pony’s B t/m ZZ
Handboogschieten, ringsteken, paardencarroussel, pakwerk met honden, strodorp

Zo

31 juli:

Menwedstrijd, marathon, enkel-, dubbel- en vierspan
Show
Springen pony’s B t/m ZZ
Hindernisbaan voor honden (organisatie KC Zeeland)

Wo

03 aug:

Springen, paarden klasse B

Do

04 aug:

Springen, paarden klasse B/L/M/Z

Vr

05 aug:

Springen, paarden klasse L/M/Z/ZZ
Nationaal 1.40 -1.50 / Zuid Nederland Cup
strodorp

Za

06 aug:

Springen paarden Z/ZZ Finale B/L/M
Nationaal 1.40-1.50 / Six Bars

Zo

07 aug:

Springen, paarden finales 1.30 t/m 1.50, troostfinales B/L/M/Z
“Winning Round” strijd om de Opel Karl

Vanwege de jubileumeditie zijn er dit jaar voor iedere discipline extra mooie prijzen beschikbaar voor de best presterende ruiter/amazone in de
“Winning Round”
Voor de dressuur zijn er 2 stang– en trens hoofdstellen, beschikbaar gesteld door DESTO ruitersport en Dierenartsenpraktijk Henk van Dijk
Voor de aangespannen rubrieken valt er een IDEAL enkelspantuig te winnen, mede beschikbaar gesteld door Paul Paree, Kwadendamme
Bij het springen van de pony’s gaat er iemand blij naar huis met een QUAD, mede beschikbaar gesteld door van den Broeke Motoren, Middelburg
De winnaar van de “Winning Round” springen paarden gaat er vandoor met de hoofdprijs: een OPEL KARL,
mede beschikbaar gesteld door AUTOMOTIONS GOES

Herhaalde OPROEP vrijwilligers
Jumpin’ de Weel,
het (gezelligste) paardensport evenement van Zeeland is een evenement wat volledig draait op vrijwilligers,
we kunnen altijd nieuwe vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden gebruiken,
Bij het werken als vrijwilliger kun je o.a. aan de volgende functies denken:
ringmeester, parcourshulp, schrijver, couponophaler, opbouwer,
barmedewerker, secretariaat, parkeerwacht
en verder allerlei andere voorkomende werkzaamheden.

Genoeg te doen dus !

Ben je al vrijwilliger, maar heb je er nog niet aan gedacht je formulier in te leveren??
of
Doe je nog niet mee, maar zie je het wel zitten om deel uit te maken van deze gezellige groep zeer gewaardeerde medewerkers?
of heb je nog vragen?
neem dan a.u.b. contact op met: Anja de Vos,
0113- 613427 of 06-30767581
Emailadres: adevossen@kpnplanet.nl

Steun je ook het goede doel tijdens Jumpin’ de Weel?
Net als voorgaande jaren proberen we fondsen te werven voor de stichting Sawasdee.
Zij doen hiermee ongelooflijk goed werk voor kansarme kinderen in Cambodja.
Tijdens Jumpin’ de Weel is Sawasdee aanwezig met diverse kramen.
We verkopen onder andere 2e hands paardenspullen,
en daar hebben we jullie nodig!!!!
Heb je nog goed bruikbare spullen, waar je zelf niets meer mee doet?
Dan zijn ze bij ons van harte welkom.
De eerste sjabrakken, laarzen, bandages etc. zijn al afgegeven,
waarvoor onze hartelijke dank,
maar er kan nog veeeel meer bij.
Kun je iets missen neem dan a.u.b. contact op met Joke Schipper,
06-22015526 of via de mail cj.schipper@zonnet.nl

