
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 Mei 2017 

WEELRUITERS 

2017 

 

17 mei  Zomeravonddressuur                                

     B t/m L2 

18 mei  Zomeravonddressuur                                   

     M1 t/m ZZ licht 

20 mei  Springwedstrijd 

21 mei  Springclinic 

17 juni   Springwedstrijd 

18 juni   Oefenspringen met begeleiding 

24 juni   Dressuur B t/m ZZ licht 

15 juli    Zeeuws Kampioenschap                                         

     Springen 

 

1 augustus  

t/m  

6 augustus 

Jumpin’ de Weel 

 

10 sep  Clubkampioenschap 

08 okt   Snertrit 

... nov   Bootcamp 

... nov   Fotoshoot ponypimpen 

... dec   Creatieve middag 

 

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt hard gewerkt aan een aparte              
website voor Jumpin’ de Weel.  

We verwachten dat deze binnen enkele weken 
in de lucht is: 

www.jumpindeweel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar worden er diverse                                 

activiteiten tijdens Jumpin’ de Weel                  

georganiseerd om fondsen te werven voor  

kansarme kinderen uit Cambodja. 

We hebben al weer mooie 2e hands                                          

paardenspullen mogen ontvangen voor dit                            

doel, maar nog lang geen kraam vol, dus…. 

 

Heb je nog goed bruikbare paardenspullen 

die je kunt missen en die je beschikbaar wilt 

stellen voor dit mooie doel? 

Neem dan aub contact op met                               

Joke Schipper: 

cj.schipper@zonnet.nl                                                 

of  06-22015526 

Reserveer in je agenda:  

1 t/m 6 augustus 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.v.m. praktische/organisatorische redenen hebben we het evenement teruggebracht van 2 weken naar 1 week.  
Het is een behoorlijk volle week geworden, zodat we uiteindelijk de totale duur met maar 2 dagen hebben ingekort. 
Om dit mogelijk te maken hebben we 2 programmaonderdelen laten vallen, n.l. de subtop dressuur en het mennen.  
Voor deze rubrieken blijkt het namelijk nog steeds lastig om voldoende deelnemers te vinden. 

We gaan zien hoe dit bevalt, wellicht worden er voor 2018 weer andere keuzes gemaakt…                                        
We hopen dat we weer een beroep mogen doen op je inzet om er ook in deze vorm een succes van te maken!       

 

Vanaf vrijdag 28 juli worden de tent en het terrein ingericht,  

het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:  

Di 1 augustus: Dressuur Paarden Klasse B t/m ZZ Licht, Kür op muziek Z2 en ZZ Licht 

Wo 2 augustus: Dressuur Pony’s Klasse B t/m z2, Springen Pony’s Klasse B t/m ZZ, Springen Paarden Klasse B 

Plus: Zeskamp voor jong en oud, kampvuur met stokbrood bakken en Western avond 

Do 3 augustus: Springen Paarden Klasse B/L/M en Z/ZZ  inloopproef, Springen Pony’s Klasse B t/m ZZ 

Plus: Vlottenbouwen voor de jeugd en Karaokeavond voor jong en oud 

Vr 4 augustus: Springen Paarden Klasse L/M/Z/ZZ en 1.40, Springen Pony’s Finale Klasse B en L 

Plus: Spooktocht voor de jeugd en U vraagt Wij draaien, Hollandse avond met liveoptreden 

Za 5 augustus: Springen Paarden Z/ZZ en 1.40 en Finale Klasse B/L/M, Springen Pony’s Finale Klasse M/Z/ZZ 

Plus: Streekmarkt, Live Muziek en DJ 

Zo 6 augustus: Springen Paarden Finale Klasse Z/ZZ en 1.40, Springen Paarden Troostfinale Klasse B/L/M/Z 

 

7 en 8 augustus wordt de boel weer opgeruimd en hopelijk kunnen we dan weer terugkijken op een geslaagd     
evenement. Het wordt weer een hele klus om alles draaiende te houden. Dus heb je nog vrienden, kennissen,          
familie die ook een handje willen helpen dan zijn ze van harte welkom!!   

De vrijwilligers van voorgaande jaren krijgen een opgaveformulier via de mail.  

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Anja de Vos via:                   

adevossen@kpnplanet.nl 

 

Alvast onze hartelijke dank voor je medewerking  

en tot ziens op Jumpin’ de Weel  

2017!  

OPROEP 

Jumpin’ de Weel 2017 gaat vanaf 1 tot en met 6 augustus weer van start. 

mailto:adevossen@kpnplanet.nl

