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Longeerclinic

snertrit 18 oktober groot succes!
Er waren maar liefst 20 deelnemers, dus het was een hele stoet die de Zak van Zuid Beveland onveilig maakte
op deze mooie middag. Het weer zat mee, het was lekker fris maar droog en zelfs het zonnetje liet zich af en
toe zien. Monique van Sabben heeft e.e.a. prima geregeld, Kees Westdorp had een mooie route uitgestippeld
en de soep van Menno was weer super, super lekker!!
De paarden en pony’s waren ook fris, maar braaf, en ze hadden er duidelijk plezier in. Een aanrader voor
iedereen die z’n viervoeter wat afwisseling gunt…
De foto’s van de snertrit staan in het fotoalbum op de website: www.deweelruiters.nl

Herinnering…..

LONGEERCLINIC

13 december
Kerst Oefenspringen

''Goed longeren is een kunst''

Longeren is een belangrijk onderdeel in de dagelijkse training van ons paard en/of pony. Maar hoe werkt dit nu
precies? Hoe geef ik vanaf de grond de juiste hulpen? Hoe gebruikt mijn pony/paard zijn lichaam optimaal?
''Ik spring graag met mijn pony/paard, waarom en hoe kan ik het beste longeren?''
Op zondag 8 november komt Paul Minnaar een actieve clinic geven op het terrein van de Weelruiters.
Programma:
10.00-12.00 Longeren onder leiding van Paul Minnaar.
12.00-12.30 Pauze, kantine is deze dag geopend.
12.30-13.00 Korte theorie door Paul Minnaar.
13.00-15.00 Longeren onder leiding van Paul Minnaar
15.00
Einde leerzame dag.
Kosten: Voor leden die doorgaans deelnemen aan de clubles kost de clinic €5,-. Deze clinic is i.p.v. clubles.
Voor leden die niet deelnemen aan de clubles kost de clinic €10,inschrijven: inschrijving is gesloten
publiek is natuurlijk van harte welkom!!
(Kijken kan ook heel leerzaam zijn…..)

13 december:
kerstoefenspringen

Zondag 13 December organiseert de jeugdcommissie het 'Kerst oefenspringen’.
Van 12 uur tot half 5 zal er een parcours klaar staan waarbij onder begeleiding en met jury gesprongen kan worden.
Na het springen van het parcours zal de jury’s tips geven om je rijden te kunnen verbeteren.
Het oefenparcours is voor pony’s en paarden tot een springhoogte van 110 cm.
Zoals gezegd is het kerst oefenspringen, de dresscode is dan ook kerst.
Aan het einde van de middag zal er een prijs worden uitgereikt voor de origineelst verklede combinatie in kerststijl.
We sluiten om half 5 de middag af met een kerstborrel met glühwein, vuurkorf etc.

Iedereen is welkom!
Opgeven voor het oefenparcours kan door te mailen voor 5 december naar Marit Louwerse: maritlouwerse@gmail.com
Meld daarbij je naam, naam van pony of paard, categorie pony, en springhoogte.
De startlijst zal een aantal dagen van te voren gepubliceerd worden op de website.
Tot 13 december!

afmelden KNHS (en/of Rijvereniging)?
Doe dit uiterlijk voor 15 november!!
Daarna loop je het risico dat ze niet tijdig je afmelding kunnen
verwerken en je alsnog een rekening krijgt voor het nieuwe
kalenderjaar.
Je kan je om meerdere redenen afmelden:
 startpas afmelden, wel lid blijven bij de Weelruiters:
Log in op "mijn knhs" en klik op "paarden en startpassen".
Selecteer de startpas die je wilt afmelden en klik op "afmelden"
 startpas afmelden en lidmaatschap Weelruiters opzeggen.
Log in op "mijn knhs" en klik op "paarden en startpassen".
Selecteer de startpas(sen) en daarna klikken op "afmelden"
Dan stuur je een mail naar secretaris@deweelruiters.nl en geef
aan dat je het lidmaatschap bij de vereniging op wil zeggen
 overzetten startpas pony naar startpas paard:
In het jaar dat je 18 wordt mag je nog bij de pony's starten.
Daarna zet de KNHS automatisch de startpas om naar een
startpas paard. Je hoeft dus niets te doen!!

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

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

