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Zondag 13 september 2015 Clubkampioenschap
PSV de Weelruiters organiseert op zondag 13 september weer haar jaarlijkse clubkampioenschap.
Er wordt gestreden om het clubkampioenschap bij de pony’s en de paarden.
En ook dit jaar hebben we weer een MOOIE prijs in petto.

13 september
Clubkampioenschap
18 oktober
Snertrit
8 november
Longeerclinic
13 december
Kerst Oefenspringen

De volgende onderdelen staan op het programma:
*

Dressuur (1 proef) aanvang ongeveer 9.00 uur.

*

Springen

*

Derby bij goed weer

*

Kür op muziek

*

Ludiek

Elke combinatie die in aanmerking wil komen voor het Clubkampioenschap moet aan minimaal drie onderdelen
meedoen. Je mag wel aan minder onderdelen meedoen, maar dan doe je niet mee voor het kampioenschap.
De starttijden zijn een paar dagen voor aanvang te bekijken via de site (www.deweelruiters.nl)
Aansluitend is er een BBQ, wil je mee eten dan is opgave verplicht ivm inkoop.
In de bijlage is een lijst toegevoegd om je op te geven. (ook voor de BBQ)
Wil je meedoen geef je dan op voor 7 september a.s. bij:
Joke Goeree, Coudorpseweg 24a, 4438 AL, Driewegen

secretaris@deweelruiters.nl

De Weelruiters verenigings KAMPIOEN !!!!!!!!!!!!
Tijdens de Zeeuwse kampioenschappen zijn de Schouwse ruiters uitgeroepen tot
vereningings kampioen en die gaan dus ook naar Ermelo.
Mijn gevoel zei dat dit niet klopte en ik ben op een gegeven moment alles na gaan rekenen en inderdaad ……
wij waren beter, dus KAMPIOEN!
We hadden een waanzinnige dressuur score met dank aan Angelique van Oosterhout met Elektric Pleasure, Chantal Overbeek met Amalia's Huub,
Sandra Harinck met Future en Marijn van Kralingen met Esprit Rose.
Ook de springruiters hebben hun beste beentje voor gezet. Julia Melio met Quintina, Marlies Zoeteweij- Bek met Espresso, Margo Vermue met Uniek
en Manon Steijn met Djamiro.
Iedereen hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk volgend jaar beter!
Willemien Louwerse

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

