
 

Activiteiten kalender 2014 
                                                                       
 
8 juni 
Oefendressuur/proeftraining 
 
14 juni 
Springwedstrijd 
 
15 juni 
Oefenspringen 
 
25 juni 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
B t/m L2 
 
26 juni 
Zomeravonddressuurwedstrijd 
M1 t/m ZZ licht 
 
6 juli 
Cross middag 
 

 
25/26 juli 
Jumpin’de Weel dressuur 
     
27 juli 
Jumpin’de Weel mennen 
     
31 juli en 1 t/m 3 augustus 
Jumpin’de Weel springen 
 
 
 
11,12,13 en evt.14 augustus 
Ponykamp 
 
14 september 
Clubkampioenschap 
 
27 september 
Springwedstrijd 
 
19 oktober 
Snertrit 
 
15 en 16 november 
Weekend Jumping Maastricht 
 
23 november 
Spelletjesmiddag Sinterklaas 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           

   Juni 2014      

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

14  juni springwedstrijd 

 

Zaterdag 14 juni wordt er weer gesprongen  bij de           

Weelruiters. Klasse BB tot en met ZZ. Het wordt vast 

weer heel gezellig, kom je ook? 

 
  

15 juni oefenspringen 

onder begeleiding van Wilma Stouten en Marit Huige. 

Opgeven kan door een mail te sturen naar: 

marit_pv@hotmail.com  

vermeld hierin je naam, naam paard/pony, categorie en 

de hoogte die je wilt starten.  

Voor deelnemers aan de clublessen is deelname gratis, 

overige deelnemers betalen een bijdrage van € 15,00.  

Een week voor aanvang zullen we de startlijst op de 

website van de Weelruiters plaatsen.  
 

Herinnering: 8 juni proeftraining dressuur…. 

Opgeven kan nog door voor 2 juni te mailen naar:  

annika_dartmor@hotmail.com  

hierbij graag het volgende doorgeven: naam, naam paard,  

klasse, of je wel/geen begeleiding wil tijdens het los rijden en  

of je een lezer hebt.  

De kosten zijn    € 5,-- per proef.  

 

Noteer in je agenda:  

Woensdag 25 en donderdag 26 juni  

zomeravond dressuur bij de Weelruiters 

Voltige middag 25 mei voor herhaling vatbaar!!  

Wat was het een geslaagde middag zondag 25 mei.  

Een heerlijk zonnetje goede temperatuur en een leuke opkomst heeft 

gezorgd voor een geslaagde middag. Om 12 uur kwam Lucian met  

het paard Joekel om een demonstratie te geven over een andere tak  

van sport namelijk voltige. Na de demonstratie op Joekel en het  

warmlopen van de kinderen werd Candy gehaald deze haflinger was  

zo braaf dat de Weelruiterjeugd ook zelf hun lenigheid mochten laten 

zien. Na wat oefenen kwamen er erg mooie kunstjes uit. 

Wij hebben er van genoten en hopen jullie ook! Tot de volgende keer, 

Groetjes, de Jeugdcommissie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(meer foto’s staan in het fotoalbum op de website: www.deweelruiters.nl) 

Joekel, Candy, Lucian, Anne en assist
entes, 

bedankt voor deze geweldige middag!! 

 

Paarden 

praat 
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Herinnering: ponykamp 

Aangezien het ponykamp vorig jaar zo een succes was, doen we 

het dit jaar natuurlijk weer over!! We zijn van plan het minstens 

zo leuk te maken als vorig jaar! Dit betekent natuurlijk veel     

bezig zijn met de pony’s/paarden, zoals springles en dressuurles 

van goede ruiters. We gaan een dagje weg (verrassing), feesten 

en er staan leuke uitjes op het programma!  

We zouden het supergaaf vinden als er zoveel mogelijk mensen 

zouden komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd!  

De datum dit jaar is 11, 12 en 13 augustus. 

Opgeven doe je door middel van een mailtje naar;  

marit_pv@hotmail.com 

We zien jullie daar!  

Herinnering:  6 juli Crossmiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 6 juli organiseert de jeugdcommissie een crossmiddag  

 voor jong en oud bij  Marcella de Kam in Domburg.  

 De lessen worden verdeeld in groepen van 3 á 4  

 combinaties en zullen 1,5 uur duren.  

 De kosten zijn 25 euro per combinatie en rond 12.00 uur  

 zal de eerst les van start gaan op het terrein aan de  

 Prinseweg 3a Domburg.  

 

 Voor meer informatie of om op te geven kun je mailen 

 naar:  deweelruiters@hotmail.nl 

  

  

Tips / inbreng / reacties  op 

de nieuwsbrief of de website  

wordt op prijs gesteld,  mail dit 

a.u.b. naar:  
  secretaris@deweelruiters.nl 

Oproep medewerkers Jumpin’de Weel 

Jumpin’de Weel 2014 gaat vanaf 25 juli van start. Vanaf zaterdag 19 juli worden de tent 

en het terrein ingericht en wordt het weer even de gezelligste plek van Zeeland!!                                                                                   

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:  

25/26 juli dressuur en 27 juli mennen, daarna hebben we een paar dagen de tijd om het 

terrein klaar te maken voor het springen op 31 juli t/m 3 augustus.                                               

Een meer gedetailleerd programma kun je vinden op de website van de Weelruiters 

(www.deweelruiters.nl).  Op 3 en 4 augustus wordt de boel weer opgeruimd en hopelijk 

kunnen we dan weer terug kijken op een geslaagd evenement.   

Het wordt weer een hele klus om alles draaiende te houden.  We hebben mensen nodig 

voor de volgende  taken: - Bar medewerkers voor de grote bar (hiervoor moet je mini-

maal 18 jaar oud zijn)  -  Bar medewerkers voor de kleine tent (in het strodorp) -       

Medewerkers voor het klaar maken/verkopen van div. snacks (broodjes, kroketten etc.) 

- Parcourshulpen - Muntverkopers - Parkeerwachten - Bevoorraders vrijwilligers  - 

Schrijvers - Ringmeesters - Speakers - Secretariaat medewerkers -  Coupon ophalers 

(vanaf plm. 10 jaar) - Opbouwers en  afbrekers. 

Alle medewerkers van voorgaande jaren hebben inmiddels een opgaveformulier          

ontvangen. Heb je het nog niet ingevuld !?!? Doe het dan a.u.b. zo snel mogelijk.                                                                             

Heb je geen formulier gekregen en wil je wel je steentje bijdragen?                                        

Neem dan a.u.b. contact op met Anja de Vos: adevossen@kpnplanet.nl                                         

(en heb je nog vrienden, kennissen, familie die ook een handje willen helpen dan zijn ze 

van harte welkom!!) Alvast onze hartelijke dank voor je medewerking en tot ziens op 

Jumpin’de Weel!  

 
 
 

 

kom je nog op               
locaties waar  flyers 
of een poster 

Jumpin’ de Weel onder de               

aandacht kan brengen? Neem dan 

contact op met Joke Schipper,           

06-22015526 of cj.schipper@zonnet.nl     

Reserveer zaterdag 26 juli alvast in je 

agenda, dan  worden alle vrijwilligers van 

harte uitgenodigd voor een  medewerkers 

avond. Onder het genot van een 

hapje en een drankje willen we 

graag onze waardering uitspreken 

voor je inzet !! 
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