Mei 2014
11 mei oefenspringen onder begeleiding

25 mei voltigemiddag

Activiteiten kalender 2014

Beste jeugd van de Weelruiters,
Op zondag 25 mei
organiseren wij
een voltigemiddag.
Lucian Voet zal uit komen leggen wat voltige is, en jullie
zullen daarna zelf ook voltigeoefeningen uit mogen voeren.

Neem hiervoor wel jullie gymschoenen mee!
Doe je mee? Je bent van harte welkom.

30 april
Zomeravonddressuurwedstrijd
Bixie, B t/m L2
1 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
10 mei
Springwedstrijd
11 mei
Oefenspringen

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.

25 mei
Voltige clinic voor de jeugd
27 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht

Tot 11 mei!!

28 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
B t/m L2

Terugblik Paasrit
2e pasen was het weer zover. De paasrit.
Om half 11 was iedereen gearriveerd op manege de Eendracht,
van waaruit we vertrokken. Daar hebben we als eerste met z’n allen
de nieuwe piste uitgeprobeerd om te verzamelen en gekeken wie er
naar het bos en wie er naar het strand zou gaan.
Ik ging met een manegepaard, Chanel, naar het strand.
We waren met een groep van 13.
We zijn om kwart voor
11 vertrokken richting
Oostkapelle.
Door de polder en
over stukken land
richting het bos.
Af en toe onderweg
een drafje of een
galopje meegepakt
zodat de paarden de
ergste energie vast
kwijt waren voor we
het strand op zouden
gaan. Na anderhalf
uur kwamen we op de
parkeerplaats voor de
strandovergang,
hier hebben we een
pitstop gehouden
waar we allemaal wat
te drinken en warme
appelflappen kregen.
Weer helemaal vol
nieuwe energie
gingen we het strand
op.
Voor veel paarden was het de eerste keer op het strand dus we zijn
met een rustig drafje begonnen. En toen dat ging ook een galopje.
Dat viel nog niet helemaal mee voor sommigen, dus na nieuwe
instructies om vooral goed bij elkaar te blijven een nieuwe poging.
Uiteindelijk
galoppeerden we
in een rij van
7 man breed
achter elkaar
over het strand.
Alle paarden
waren super braaf.
Na een stuk
lekker de benen
strekken moest er
toch ook nog
even de voeten
gewassen
worden.

De voltige middag zal om 12.00 uur starten,
na de ponylessen, en zal ongeveer tot 15.00 uur duren.
Natuurlijk zijn de ouders ook uitgenodigd om te supporteren!

8 juni
Oefendressuur/proeftraining

manonsteyn@hotmail.com

14 juni
Springwedstrijd

We hopen op een leuke middag!!!
Groetjes, Bo, Manon en Loes

15 juni
Oefenspringen

Opgeven voor de voltigemiddag kan bij

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
Zo zijn we van Oostkapelle tot Vrouwenpolder het strand over
gereden. Het laatste stuk zijn we door 'de duintjes' naar huis
gegaan, allemaal steile smalle paadjes tussen de bossen.
En zo was het alweer kwart voor 2 voor we terug op de
manege waren, waar een heerlijke lunch op ons stond te
wachten. Het was zeker een geslaagde dag, er zijn geen
ongelukken of gekke dingen gebeurd en iedereen heeft het
naar zijn zin gehad. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar!
Groetjes
Marit

11,12,13 en evt.14 augustus
Ponykamp
14 september
Clubkampioenschap
27 september
Springwedstrijd
19 oktober
Snertrit

Alle paarden namen
het goede voorbeeld
van elkaar over en
we stapten met z’n
allen door het water.

15 en 16 november
Weekend Jumping Maastricht
23 november
Spelletjesmiddag Sinterklaas

Marit heeft nog meer foto’s van de paasrit gemaakt, deze kun
je vinden in het fotoalbum op de website!

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

8 juni proeftraining dressuur

6 juli Crossmiddag

Zo als elk jaar is het weer mogelijk om een dressuurproef te oefenen.
Hierbij kan je onder begeleiding losrijden en vervolgens voor een jury je proef rijden.
De jury zal aanwijzingen en tips geven nadat de proef verreden is.
De omstandigheden zullen in grote lijnen hetzelfde zijn als bij een gewone wedstrijd,
er wordt een ring uitgezet en je ontvangt nadien een protocol.
Het is niet nodig om je pony of paard in te vlechten en je hoeft geen wedstrijdtenue te
dragen. Het gaat tenslotte om de rijkunst.
Deelname ken uiteraard zonder dat je in het bezit bent van een startkaart en ook is het
mogelijk om een klasse hoger te oefenen.
We willen starten om 12 uur. Tot hoe lang het duurt is afhankelijk van het aantal opgaven
voor deze dag. De startlijst zal gepubliceerd worden op www.deweelruiters.nl en via onze
Facebook.

Opgeven kan door 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.
Tot 8 juni!

Eens zin in wat anders dan dressuur, springen of een
buitenrit? Dat komt mooi uit!
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

De nieuwe website van de Weelruiters is wel/niet/bijna in de lucht
De website is inmiddels al een poosje klaar,
maar het geeft nogal wat problemen om de oude om te zetten naar de nieuwe.
Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt, dus we hopen dat het snel goed komt.

Het adres blijft: www.deweelruiters.nl
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