september 2016
Terugblik clubkampioenschappen 11 september

2016

Op 11 september om 11.00 uur zijn de clubkampioenschappen 2016 van start gegaan.
Een prachtige dag met een geweldige opkomst…….
Er gingen 20 dressuurcombinaties (8 pony’s en 12 paarden), 25 springcombinaties (12 pony’s en 13 paarden), 4 keer een kür op muziek en 15 combinaties derby (9 pony’s en 6 paarden) van start.

WEELRUITERS

En natuurlijk het onderdeel ludiek, een kussengevecht op een met groene zeep ingesmeerde hindernis, met
16 leden die gingen voor de winst.
Gezamenlijk is de friet gesneden die in de kantine werd gebakken om het feestje compleet te maken.
De mooie foto’s van deze dag geven een beeld van deze clubkampioenschappen.
Een geweldige dag die door ieders inzet en hulp weer 2 clubkampioenen heeft opgeleverd.
Bij de pony’s Jet de Vos met Samira en bij de paarden Annelore Willeboer met Funky
Ingrid Kole

16 okt

Snertrit

25 okt

Stalbezoek VMF Stables

11 nov

Osteopathie bij paarden

11 dec

Kerst Oefenspringen,

Foto’s van de clubkampioenschappen staan in het fotoalbum op de website: www.deweelruiters.nl

Clubkampioen bij de pony’s:

Jet de Vos

Clubkampioen bij de paarden:

Annelore Willeboer

De clubkampioenen hebben een mooie prestatie geleverd, hiervoor ontvangen zij een foto op canvas.
Jet en Annelore worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met Joke Schipper; 06-22015526,
om een afspraak te maken voor een fotoshoot.

Frontriem maken

16 oktober is het weer tijd voor de snertrit!
Het wordt weer een fijne tocht door de zak van Zuid-Beveland,
met nadien een lekkere kop snert en een drankje.
De rit is geschikt voor ruiters, menners en fietsers.
Na de rit eten we een heerlijke kop erwtensoep van Menno.
We verzamelen om 14.00 uur en vertrekken om 14.15 uur.
Voor een indicatie hoeveel snert er gemaakt moet worden en hoeveel deelnemers er zijn,
graag opgeven door te mailen naar:

anniek_30@hotmail.com
Zet even je naam erbij en hoe je meegaat. (paard/aanspanning/fiets)
Tot 16 oktober!

Jeugdleden opgelet!
Dinsdag 25 oktober
staat een stalbezoek gepland.
We gaan deze dag naar VMF Stables in Ellemeet.
VMF Stables is de thuisbasis van Grand Prix amazone Stephanie de Frel.
Stephanie zal jullie een rondleiding geven over hun gloednieuwe bedrijf.
Je mag haar alles vragen en ze zal ook nog een mooie demonstratie geven!

Er zijn geen kosten aan verbonden. We moeten alleen het vervoer regelen.
Nieuwsgierige ouders mogen zeker mee, maar kan dat niet?
Geef dan bij je opgave aan dat je geen vervoer hebt, dan regelen wij dat je toch mee kan!

Opgeven kan door te mailen naar maritlouwerse@gmail.com
Vermeld bij opgave je naam, je woonplaats en of je zelf vervoer hebt of niet.
We willen om half 3 aanwezig zijn op het terrein van VMF.
We gaan er een leuke dag van maken met z’n allen!
De Jeugdcommissie.

Osteopathie bij paarden
Interactieve info-avond 11 november
(dus niet zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld op 4 november!!!)

Annemiek Deckers is behalve dierosteopaat ook humaan fysiotherapeut, humaan osteopaat
(in 2017 verwacht ze dit diploma te behalen) en daarvoor heeft ze de opleiding paardenhouderij gedaan.
In haar stages en vrije tijd heeft ze altijd veel met paarden gewerkt en praktijkervaring opgedaan.
Van jongs af aan is ze omringd geweest met dieren; voornamelijk honden, katten en paarden.
Hier ontstond de passie om dieren te gaan behandelen en daarom is ze de opleiding tot dierosteopaat gaan volgen
aan het ICREO (International College for Research on Equine Osteopathy), waar ze in 2014 afgestudeerd is.
Behalve paarden behandeld ze ook honden.

Op haar website http://www.manuvita-dierosteopathie.nl/ schrijft ze:
‘’Niets is belangrijker dan een dier wat goed in zijn/haar vel zit.
De eigenaar wordt daar ook gelukkig van en dat maakt dit vak geweldig!’’
‘’Een osteopaat kan het lichaam van mens en dier helpen haar zelfherstellend vermogen aan te spreken,
waardoor het lichaam haar balans terug zal vinden. Daardoor zullen de sportieve prestaties en het welzijn
verbeteren, als ook het plezier dat u beleeft met uw dier!’’
Dit is een korte inleiding over Annemiek en wat ze doet.
Wil je meer weten??
kom dan 11 november naar de Weelruiters in Nisse, aan de Brilletjesdijk.
Annemiek zal deze avond aan de hand van een behandeling uitleggen wat ze doet en waarom.
Ze zal ook uitleggen wat je zelf kan doen of voelen bij je paard en wat je daaruit op kunt maken.
Een eventueel advies over jouw dier kan op deze avond natuurlijk alleen gebaseerd zijn op wat je verteld.
Wil je een totaler en persoonlijker beeld, dan kun je een afspraak bij haar maken.
Dit is zeker een aanrader als je een hulpvraag hebt, bijvoorbeeld als je paard aan 1 kant erg stijf is,
scheef springt of b.v. regelmatig kreupel is.
We zien jullie graag op 11 november
Van te voren aanmelden is niet nodig,
iedereen is van harte welkom!!

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur

