
Activiteiten kalender 2014 
                                                                       
 
19 oktober 
Snertrit 
 
26 oktober 
Clinic horse Rehab 
 
15 en 16 november 
Weekend Jumping Maastricht 
 
23 november 
Spelletjesmiddag Sinterklaas 
 

 

           

 Oktober 2014 

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  

 

 

Speciaal arrangement voor de Weelruiters!  

 

Samen naar Jumping Indoor Maastricht op zaterdag 15 en zondag 16 November.  

 

Twee dagen genieten van mooie paardensport op Jumping indoor Maastricht met hotelovernachting in het NH hotel op         

loopafstand, wie wil dat nou niet?  

Bij een groep van 30 personen kan dit al voor  € 135,-  per persoon, dit is inclusief passe-partout voor het zaterdag en   

zondagprogramma en hotelovernachting op basis van 2 personen per kamer.  

Wanneer we niet aan 30 personen komen zullen de kosten € 143,10,- p.p. bedragen.  

 

Voor vragen en opgave graag mailen naar bo-dm@live.nl opgeven voor vrijdag 10 oktober  

aangezien het op tijd door moet worden gegeven aan de organisatie!!!!! 

 

Hoe mee zielen, hoe meer vreugd dus spread the word!  Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Zaterdag 15 November      Zondag 16 November 

 

ochtendprogramma       ochtendprogramma 

 

09.00 Dressuur Euregio, klasse Z2, Kür op muziek  10.00 Springen pony's Euregio, klasse DE-L & DE-M met barrage 

          Dressuur pony's Euregio, Kür op muziek  Shetland mini steeple chase 

          Sinterklaas & Stuntpieten 

 

middagprogramma       middagprogramma 

 

13.00 Dressuur internationaal, Kür op muziek   13.00 Springen internationaal, progressief met joker 

         Show         Grote Prijs van Maastricht 

         Springen internationaal met barrage (1,50m)  Springen internationaal, Met barrage (1,55m) 

 

avondprogramma 

19.00 Springen internationaal jachtparcours (1,40m) 

         Show 

         Springen internationaal met barrage (1,50m) 

 

 

                   

  

 14 september Clubkampioenschap 

 Na een zonovergoten, super gezellige dag     

 werden de clubkampioenen 2014 gehuldigd!!   

         Bij de pony’s stak Jet de Vos er met kop en schouders boven uit 

 en bij de paarden was Manouk Remijn de allerbeste!!              

 Meiden, super gedaan, van harte gefeliciteerd!!       
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26 oktober  Clinic HorseRehab 

 

Wat doet Horse Rehab?? 

•  Grondwerk is de basis van bijna alles wat je met je paard doet. Vanuit grondwerk bouw je een leiderschap op waardoor je band met je paard ook beter wordt 

 en tevens werk je aan het zelfvertrouwen van het paard. 

•  Trailer problemen zijn een veel voorkomend probleem tussen mens en paard. Horse Rehab kan helpen deze problemen aan te pakken.  

•  Schrik- en obstakeltraining is een goede training voor zowel jonge als ouderen paarden. Het maakt ze bekend met vreemde dingen.     

 Het geeft ze meer zelfvertrouwen en maakt ze moediger. Dit alles 

 heeft als voordeel dat je een braver paard aan de hand krijgt, maar 

 ook onder het zadel. 

•  Longeren met dubbele lijnen. 

•  Hulp bij gedragsproblemen zoals bijten, steigeren, kopschuw,   

 niet kunnen ontwormen, geen voetje willen geven, enz.  

•  Hulp bij rijproblemen zoals singeldwang, niet stilstaan bij het  

 opstijgen, buiten rijden, overal bang voor zijn, enz. 

•  Hoefsmid en/of dierenarts problemen 
 
Patrick en Hannah kunnen je hierbij helpen,  
allemaal op basis van wederzijds respect en vertrouwen.  
En met behulp van lichaamstaal (paardentaal) creëren zij een partnership 
met hun paard, dit kunnen zij ook aan jou leren.  
 
Voor meer info zie www.horserehab.nl!  
 
Geef je op (of kom een kijkje nemen) door een mail te sturen naar  

anniek_30@hotmail.com,  
 
Zet er even je naam en leeftijd bij,  
met wat voor paard of pony je komt en waarvoor je komt.  
De clinic vindt plaats vanaf 13u ’s middags.  

 

We hopen jullie 26 oktober te zien!   

Groetjes, Patrick, Hannah en Anniek  

 

 

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 

Niet vergeten…...19 oktober is ‘t  weer SNERT rit !!!!  

Eerst nog even lekker zomeren,  maar…..  

ook daarna valt er nog  genoeg te genieten!   

19 oktober staat de traditionele snertrit weer op de agenda.  

Eerst maken we een heerlijke tocht door de zak van Zuid-Beveland,  

daarna is het genieten van een drankje en een kop overheerlijke,  

goedgevulde snert van onze top chef Menno.  

De rit is geschikt voor ruiters, menners en fietsers.  

Tijdens de rit is er een tussenstop met wat lekkers.  

We verzamelen om 13.00 uur en vertrekken om 13.30 uur.  

De rit duurt een paar uur.  

Om een beetje in te kunnen schatten hoeveel liters snert  

Menno moet maken willen we graag weten op hoeveel  

deelnemers we mogen rekenen.  

 

Dus graag even opgeven door te  mailen: naar Anniek v/d Linde:   

anniek_30@hotmail.com  

 
Zet even je naam erbij en hoe je meegaat (te paard / aanspanning of op de fiets).  

Graag tot 19 oktober!  
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.horserehab.nl%2F&h=9AQFn2frU&enc=AZNUG9krKSCZo_4UN_kuT9sZDWle9l7Kds9zhrKreqaz1gzCa487_oedfQsg_DoCfD-qhM3_rdwDtBVp2x3fjo1HBfbVwAmCL9fICTseg2lRD2EGvGHzQXFcvr_TT8oIeilGmiR-2rQ0O7DOtJofeU8kwFv7iZkpcwBhbAtWUz9EiQ&s=1
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