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HERINNERING
Zondag 9 maart vanaf 11.15 uur: gastinstructie en clinic Dinja v Liere
Locatie: binnenbak van de fam. Huige, Brilletjesdijk, Nisse. In de les van 14.45 -15.30 uur is nog ruimte,
dus opgeven kan nog, mail naar: lgoense@zeelandnet.nl Vermeld in de mail je naam, leeftijd, naam paard,
afstamming en klasse. De lessen zullen in blokken van drie kwartier plaats vinden, met daarin steeds plaats voor
twee combinaties. Kosten € 40,- per combinatie. Om 13.00 uur zal Dinja een clinic verzorgen.

Publiek is uiteraard de hele dag van harte welkom!!.

15 maart: Apres Ski Party
Zaterdag 15 maart is het weer de jaarlijkse après-ski avond in “ het Juweeltje”.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we ervoor gekozen
om dit op de zaterdagavond in plaats van de zondagmiddag / -avond
te houden. We denken dat het voor de meeste mensen wat makkelijker is om op zaterdagavond feest te vieren dan op zondag, in de wetenschap dat er maandag weer gewerkt moet
worden. Wij willen er zaterdag 15 maart vanaf 19.00 uur een spetterende avond van maken.
De muziek zal verzorgd worden door DJ-Mathieu, die op zijn bekende wijze de tent op zijn
kop weet te zetten. Uiteraard kunnen we ook dit jaar weer genieten van de meesterstukjes
uit de keuken van Kees Westdorp, te weten de alom geprezen Apfelstrudel en de onverbeterlijke Tiroler tosti.
Voor de hartige trek zal verder een soep van de dag geserveerd
Dat wil ik
niet missen,
ik kom er
aan!!

worden. Vers ingevlogen uit Oostenrijk, zal ook de wodka feige niet
ontbreken. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst en…….
zo’n feest is pas echt leuk, als je dit verkleed doet in je skikleren.
Tot 15 maart ! Kees en Jan Kees

16 maart: Ponymeten
Adrie Ruissen komt 16 maart van

Tips/inbreng voor de nieuwsbrief wordt
op prijs gesteld, mail dit a.u.b. naar:

secretaris@deweelruiters.nl

11.45 uur tot 12.45 uur de pony’s meten.
Opgeven bij Natasja Vink
detoffepeer@planet.nl
Vergeet je paspoort niet mee te nemen!

22 maart: NL DOET ……

De wild(e)middag was weer geslaagd,
met dank aan de kookploeg en hun
hulptroepen!! Kijk voor foto’s op de
site : www.deweelruiters.nl

KOM OOK KLUSSEN OP DE CLUB!!

Hallo sportvrienden, de Weelruiters doen dit jaar ook weer mee met de actie NL DOET.
Op zaterdag 22 maart van 9.00 tot 17.00 uur willen we met zoveel mogelijk mensen
de handen uit de mouwen steken op de club. Opgeven is het handigst maar je bent altijd welkom,
ook als je maar 1 uurtje kan. Opgeven bij Anja de Vos, adevossen@kpnplanet.nl 0630767581

Menners

30 maart: oefenspringen onder begeleiding van Wilma Stouten en Marit Huige

opgelet!!

Wil je meedoen? Je bent van harte welkom. Stuur een mail naar marit_pv@hotmail.com met daarin je
naam en de naam van je pony/paard. Vermeld de hoogte van je pony en welke hoogte je graag 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. Tot de 30e!!
Wilma en Marit

9 maart:
Gastinstructie dressuur (Dinja)
15 maart
Apres ski party
16 maart
Pony meten
22 maart
Men training
N.L. Doet (klussen op de club)
30 maart
Gastinstructie springen
6 april
Oefenspringen
11 april
Ledenvergadering
19 april
Springwedstrijd
21 april
Paasrit
30 april
Zomeravonddressuurwedstrijd
Bixie, B t/m L2
1 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
10 mei
Springwedstrijd
11 mei
Oefenspringen
25 mei
Voltige clinic voor de jeugd
27 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
28 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
B t/m L2
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
29 juni
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

Training dressuur, vaardigheid en
hindernis rijden op 22 maart
(Bij slecht weer zal de training niet doorgaan)
Beste menners en liefhebbers,
De dagen gaan weer lengen en het voorjaar staat weer voor de deur. Voor je het weet is het april en gaat het wedstrijdseizoen voor de samengestelde
wedstrijden weer beginnen. Velen kunnen niet wachten tot het begint en hebben al een planning voor komend jaar gemaakt. Anderen staan op het punt
om voor het eerst deze wedstrijden te gaan rijden. Om goed voorbereid op wedstrijd te gaan is het handig om nog een keer te kunnen oefenen, daarom
organiseert de Weelruiters een training dressuur, vaardigheid en hindernis rijden op 22 maart. Zowel leden van de Weelruiters als niet leden zijn welkom.
Voor Weelruiters is deelname gratis voor niet Weelruiters wordt een bijdrage gevraagd van € 10,=
Er wordt een dressuurring uitgezet van 40 * 80. Dit geeft de mogelijkheid om een proef voor samengestelde wedstrijd te oefenen.
De proef wordt beoordeeld door een jury en zal ook na de proef kort mondeling de proef bespreken.
Er is een vaardigheidsparcours uitgezet. De bedoeling is dat je hier kan trainen, dit mag meerder malen.
Vervolgens kan middels een kort wegtraject naar het terrein van Jacco en Simone worden gereden, hier
staan een aantal hindernissen die geoefend kunnen worden inclusief een waterbak.
De hindernissen zijn zaterdag 21 maart te verkennen.
Dit kan eventueel onder begeleiding.
Deelname is op eigen risico, een helm is verplicht
Heb je belangstelling om de trainen
stuur dan onderstaande gegevens naar:
rlambregts1@gmail.com
Namens de mencomissie

Inschrijfformulier

training dressuur, vaardigheid en hindernissen.
Organisatie: De Weelruiters

Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Email-adres

:

Welke onderdelen wil je oefenen:
Dressuur:

Ja/Nee

Proefnr:

Vaardigheid:

Ja/Nee

Spoorbreedte:

Hindernissen:

Ja/Nee

cm

Kegel afstand:

De dagindeling wordt 20 maart doorgemaild.

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

