
Activiteiten kalender 2015 
  
24 april  
Ledenvergadering 
 
29 april 
Zomeravonddressuur B t/m L2 
 
30 april 
Zomeravonddressuur M1 t/m ZZ licht 
 
3 mei 
Oefendressuur / proeftraining  
 
16 mei 
Springwedstrijd 
 
17 mei 
Oefenspringen met begeleiding 
 
27 mei 
Zomeravonddressuur B t/m L2 
 
28 mei 
Zomeravonddressuur M1 t/m ZZ licht 
 
31 mei 
Activiteit voor de jeugd 
 
6 juni 
Springwedstrijd 
 
7 juni 
Oefenspringen met begeleiding 
 
27 juni 
Dressuurwedstrijd B t/m ZZ licht 
 
21 of 28 juni 
Oefendressuur 
 

23 t/m 25 juli 
Jumpin’ de Weel, dressuur 
 
26 Juli 
Jumpin’ de Weel, mennen 
 
30 juli t/m 2 augustus 
Jumpin’ de Weel, springen 
 
10,11,12 augustus 
Ponykamp 
 
13 september 
Clubkampioenschap 
 
18 oktober 
Snertrit 
 
8 november 
Longeerclinic 
 
13 december 
Kerst Oefenspringen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

           

   Mei 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het (gezelligste) paardensport evenement van Zeeland is een evenement wat volledig draait op                 

vrijwilligers, we kunnen altijd nieuwe vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden verwelkomen,                       

daarnaast zijn we met name  op zoek naar:  

Electro ondersteuning 

Hiervoor zoeken we een techneut die, voornamelijk tijdens de op- en afbouw van het evenement,                                

ondersteuning biedt en een gedreven groep mensen richting wil geven bij het aanleggen/aansluiten van            

elektronische apparaten en verlichting. 

Terrein indeler  

Als terrein indeler ben je verantwoordelijk voor het ophangen en indelen van de sponsormaterialen                      

en de overige aankleding van het buitenterrein. 

Je zorgt samen met de vrijwilligers uit de sponsor- en facilitair commissies van Jumpin de Weel voor een 

mooie uitstraling van het evenement. 

 

Algemene Functie eisen: 

- Samen willen zorgen voor een mooi evenement. 

- Tijd hebben in het algemene opbouw weekend.  

- Houden van gezelligheid. 

- Niet vies zijn van een hapje en een drankje op z’n tijd is een pré…. 

 

Aanbod: 

- Volop gezelligheid bij opbouwen/ tijdens en na evenement.  

- Uitgebreide lunch mogelijkheden. 

- Drank gebruik onder werktijd wordt gedoogd 

- Salaris wordt in schouderklopjes uitgekeerd!!  

 

 Voor meer informatie of gelijk aanmelden: 

Pim van Eijzeren 

0642125496,  pimvaneijzeren@hotmail.com 

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

 

Tips / inbreng / reacties  op de nieuwsbrief of de website  wordt op prijs gesteld! 

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



zondag 31 mei; tijd voor een nieuwe uitdaging !! 

 

Beste jeugdleden van de Weelruiters en ouders, 

De Weelruiters organiseert een mini-eventing middag met allerlei leuke parcoursen, spelletjes en quizzen,                                            

met en zonder pony. Het begint om 12.30  op het terrein van de Weelruiters en het eindigt rond 15.30.                                                                                  

Opgeven kan bij bo-dm@live.nl en het is helemaal gratis.  

Dus geef je allemaal op!!! 

 

We willen heel erg graag aan de deelnemers én aan de ouders vragen  

mee te helpen met het opbouwen en opruimen van het parcours. 

            Zondag 3 mei; oefendressuur 

 

Nu het buitenseizoen weer voor de deur staat is het altijd fijn om een dressuur-
proef te oefenen.  Dit is bijvoorbeeld zeer handig indien jij en/of je paard nog 
niet veel ervaring hebben in de dressuur ring of wanneer je eens wil kijken hoe 
het gaat als je een niveau hoger gaat rijden.  

Daarom bieden wij zondag 3 mei de mogelijk aan tot het rijden van een proef,  
gejureerd door professionele jury die na de proef feedback en tips zal geven.  

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 kan uiteraard zonder dat je in het 
bezit bent van een startkaart. 

Indien je mee wilt rijden kan je opgeven bij bo-dm@live.nl.                                                                                                                       
Vermeld hierbij je naam, naam paard en de klasse die je wilt rijden. De kosten 
bedragen 5 euro per proef. 

De startlijst word 5 dagen van te voren rondgestuurd.                                                                                                                        

We starten om 12 uur met de pony’s en hopen eind van de middag met de ho-

gere niveaus paarden af te kunnen sluiten.  

 

 

17 mei 

oefenspringen 

3 mei  

oefendressuur 

29 en 30 april 

Zomeravonddressuur 

24 april  

Ledenvergadering 

16 mei  

springwedstrijd 

 27 en 28 mei 

Zomeravonddressuur 

NIET VERGETEN !! 
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