November 2014
Activiteiten kalender 2014

In de nieuwsbrief van oktober hadden we een
arrangement voor het bezoeken van
Jumping Indoor Maastricht in de aanbieding.
Dit gaat helaas niet door wegens onvoldoende
belangstelling.

19 oktober
Snertrit
26 oktober
Clinic horse Rehab
1 november
Clinic Yessin Rahmouni
23 november
Spelletjesmiddag Sinterklaas

HERINNERING
Bijna is het zover
de dagen worden al korter en dat betekend dat Sinterklaas weer in aantocht is.
Sinterklaas zal zondag 23 november weer bij de Weelruiters op bezoek komen samen met zijn zwarte
pieten! We hopen er weer een gezellig feest van te maken met jullie!
Opgeven voor de Sinterklaasmiddag kan door te mailen naar
manonsteyn@hotmail.com
Tot dan!
Bo, Loes en Manon

Dressuur clinic Yessin Rahmouni
Op zaterdag 1 november wordt er een dressuur clinic georganiseerd door de Weelruiters met dank aan rijvereniging Allround.
Deze clinic wordt verzorgd door Grand Prix ruiter Yessin Rahmouni en vind plaats bij de Weelruiters op het terrein van de familie Huige aan de
Brilletjesdijk te Nisse.
Yessin Rahmouni komt uit Haarlem, is Grand Prix ruiter en heeft
Marokko vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Londen en
de WEG in Normandië.
Hij is opgenomen in het KNHS Trainersplatform, waarin de
toptrainers van Nederland vertegenwoordigd zijn.
En hij is assistent trainer van Anky van Grunsven.
De deelnemers voor deze clinic zijn geselecteerd middels een
verloting tijdens Jumpin de Weel. Rijvereniging Allround (inmiddels
gestopt) heeft het geld beschikbaar gesteld. met als doel dat het de
Zeeuwse basis dressuursport ten goede zou komen.
Wij hebben dit als PSV de Weelruiters vertaald in een hele leuke
en leerzame clinic van een getalenteerde ruiter en trainer.
De clinic bestaat uit 4 lessen van 3 kwartier.
Van 10.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 14.45 uur.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom te komen kijken!!

19 oktober
SNERT rit

Tips / inbreng / reacties op de nieuwsbrief of de website
wordt op prijs gesteld!
mail dit a.u.b. naar: secretaris@deweelruiters.nl
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Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

