Juni 2016
Ride & run 5 mei 2016

2016

Sport en recreatie kwamen 5 mei op unieke wijze samen tijdens Ride & Run. Een team bestaande uit een
ruiter en één of twee hardlopers legden gezamenlijk een vooraf uitgezette route af over 3 of 6 kilometer. Het
weer was prima en er werden uitstekende resultaten neer gezet. (kijk voor meer foto’s in het album op de
Weelruiter site). De uitslag is als volgt:

WEELRUITERS

3 km
1. Lotte Voet en Alice Nijsse 21 minuten
2. Femko Gorter en Doortje Gorter 22 minuten
6 km
1. Marit Verschuure en Monique Verschuure 24 minuten
2. Sander Rutten en ponyruiters 24 minuten

11 juni

Springwedstrijd

12 juni

Oefenspringen
met begeleiding

3. Linda Goense en Vita de Muynck 27 minuten

19 juni

Teugeldrukmeting

5. Valerie en Anne-Marie van Uden 31 minuten

25 juni

Dressuurwedstrijd B t/m ZZL

6. Samantha van Uden en Greg 32 minuten

16 juli

Zeeuws Kampioenschap
Springen

4. Bo de Muijnck en Steven Ritsema 27 minuten

7. Mariska de Vrieze en ruiter 39 minuten

28 t/m 31 juli
&
03 t/m 07 augustus
Jumpin’ de Weel
De Weelruiter website heeft achter de schermen een kleine
facelift ondergaan.
Zo is opgeven voor de evenementen die de
Weelruiters organiseert nu nog makkelijker door de nieuwe
evenementen-pagina.
Het laatste nieuws is nu op de welkomstpagina te vinden
zodat u dat gelijk kunt lezen zonder een aantal keer te klikken.
Wat betreft Jumpin’ de Weel heeft elke discipline nu een eigen e-mail adres.

10 sept

Springwedstrijd

11 sept

Clubkampioenschap

16 okt

Snertrit

04 nov

Osteopathie bij paarden

11 dec

Kerst Oefenspringen

Dressuur: Jumpindressuur@deweelruiters.nl
Springen: Jumpinspringen@deweelruiters.nl
Mennen: Jumpinmennen@deweelruiters.nl
Voor algemene zaken en input voor onze nieuwsbrief of website kan er gemaild worden naar:
Communicatie@deweelruiters.nl

Herinnering: Teugeldrukmeting

Equipe bokaal
KNHS Zeeland Equipe Dressuur Bokaal
Zaterdag 28 mei hebben 2 teams van de Weelruiters meegedaan aan de Zeeland Equipe Bokaal.
Op deze zonnige zaterdag streden in totaal 15 teams om de Equipe Bokaal Dressuur.
Het was een mooi evenement waar de Weelruiter teams (bestaande uit 4 paarden en 2 pony’s)
een mooie 6e en 12e plaats hebben behaald!
Alle deelnemers (en Willemien en Elles...) Bedankt voor jullie inzet!

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

19 juni komt Menke Steenbergen van Centaur naar het terrein van de Weelruiters.
Je kan nog inschrijven voor een individuele meting inclusief theorie à €50,- Je krijgt dan een halfuur privéles.
Er word een meting gedaan, en met de resultaten ga je gelijk aan de slag. Geen paard om mee te doen?
Je kan ook bij de theorie aanschuiven, dit kost €5,- Ook voor niet-Weelruiterleden.
Weelruiters krijgen voorrang op inschrijven. Inschrijven of vragen?
Stuur een mailtje naar: maritlouwerse@gmail.com

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

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

Za

06 aug:

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

Zo

07 aug:

Springen, paarden finales Z/ZZ, troostfinales B/L/M/Z
Grote Prijs 1.40-1.50

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

Springen 21 mei

Dressuur 25 en 26 mei

Asperges 29 mei

