
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 Mei 2016 

WEELRUITERS 

2016 

Overzicht clublessen:  
 

Donderdag:   
Even weken:   springles Marit Huige, 17:00 uur 
 
Vrijdag: 
Even weken:   dressuurles Willemien Louwerse 19:00 uur en 20:00 uur  
 
zondag:  
Even weken:  springles van Marit Huige 10:30 uur en 11.15 uur 
Oneven weken: dressuurles van Anne van Hese 13:00 uur 

Ride & run 5 mei 2016 

 

Sport en recreatie komen 5 mei op unieke wijze samen tijdens Ride & Run.                                                                        
De invulling van Ride & Run is simpel: een team bestaande uit een ruiter en één of twee hardlopers leggen 
gezamenlijk een vooraf uitgezette route af. De hardloper(s) leveren de grootste inspanning.                                     
Paard en ruiter ontspannen ondertussen, genieten van de mooie natuur en moedigen hun teamgeno(o)t(en) 
aan. De combinaties starten om de minuut. Er zijn 2 mooie routes uitgestippeld, start en finish beide op de 
club. De ene route is 3 km lang en de andere route 6 km. We willen beginnen om 10.30u.                                    
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een programma gemaakt.                                                                         
Wil je meedoen, geef je dan op door een mailtje te sturen naar: anniek_30@hotmail.com                                         
Zet er de namen van de deelnemers bij en welke route je wilt nemen. (3 km of 6 km).                                                        
De kosten zijn 5 euro per combinatie te voldoen bij aanvang.  

01 mei Dressuur B t/m ZZ L 

3/4/5 mei Ponykamp 

05 mei Ride en Run 

21 mei Springwedstrijd 

22 mei Oefenspringen met begelei-

ding 

25 mei Zomeravonddressuur B t/m L2 

26 mei Zomeravonddressuur M1 t/m ZZL 

11 juni Springwedstrijd 

12 juni Oefenspringen met begelei-

ding 

19 juni Teugeldrukmeting 

25 juni Dressuurwedstrijd B t/m ZZL 

16 juli Zeeuws Kampioenschap  

  Springen 

28 t/m 31 juli & 03 t/m 07 augustus 

Jumpin’ de Weel 

10 sept Springwedstrijd 

11 sept Clubkampioenschap 

16 okt Snertrit 

04 nov Osteopathie bij paarden 
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Teugeldrukmeting 
 

Altijd al eens willen weten; 

- Hoeveel druk je op je teugels hebt? 
- of je wel gelijke druk hebt op 2 teugels?                                       
- en hoe je dit kan bereiken? 

19 juni komt Menke Steenbergen van Centaur  
naar het terrein van de Weelruiters.                                                       
Zij kan je hier alles over vertellen! 

Je kan 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  

mailto:anniek_30@hotmail.com
mailto:maritlouwerse@gmail.com


Foto’s oefendressuur 30 april  (overige foto’s staan in het album op de Weelruiter website) 

 Rabobank Clubkas Campagne 

 

 De Rabobank heeft in het kader van de clubkascampagne                                                                        
 het mooie bedrag van € 421,26 op rekening van de Weelruiters gestort.  

 Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. 

 Hartelijk dank aan de Rabobank en aan iedereen die stemmen heeft                                                             
 uitgebracht op onze vereniging!!! 

Equipe bokaal 

 

Dit jaar word er door de KNHS regio Zeeland een equipe bokaal uitgeschreven voor de dressuurruiters                                                            
op 28 mei bij de Kroo. Ponyruiters van de klasse B t/m Z2 en Paarden B t/m klasse ZZ licht kunnen inschrijven.                                                                                                      
Het lijkt ons leuk om  met één of meerdere teams van de Weelruiters hier aan mee te doen.                                                                                                                                                                    
Het is de bedoeling dat jullie je opgeven bij Willemien Koerhuis die dan samen met Elles Koole de equipes gaat              
samenstellen. (Willemien Koerhuis:willemienlouwerse@gmail.com  / 06-51871321) 

De wedstijd telt gewoon mee voor winstpunten en verder uiteraard voor de eer!!.                                                                                                                 
Als club kunnen we, als we bovenaan eindigen, een mooie bijdrage voor in de clubkas ontvangen.                                                                                                        

Wie durft!!!          

                                                                                                                                                                                                        
Meer info kun je vinden op de site van KNHS Zeeland: www.knhszeeland.nl  
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