september 2016
Jumpin’ de Weel 2016

2016

Wat was deze jubileumeditie weer een feest!!

15 jaar Jumpin’ de Weel, mooi om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen.
En goed om te ervaren dat de jongere generatie klaar staat om hier en daar de vlag over te nemen van de senioren!!
Want een flink aantal mensen draait nu al heel lang mee in de organisatie, sommigen zelfs vanaf de eerste editie.

WEELRUITERS

Zonder vrijwilligers zou het een onmogelijke opgave zijn. Een ploeg van bijna 400 mensen is er tegenaan gegaan om
er een succes van te maken.
Het organiseren van alle wedstrijdonderdelen is al een hele kluif, maar daarnaast gebeurt er zo veel meer….
Bewoners van zorg– en verpleegcentra zijn in de watten gelegd op het Vip-terras, Er waren clinics en diverse shows,
een uitgebreide streekmarkt, een veelheid aan dieren (o.a. honden, ganzen, varkens, kamelen, alpaca's, koeien,
konijnen en kippen), men kon zich laten schminken, rondjes draaien in de carrousel, ringrijden…
Eten, drinken, dansen, plezier maken, genieten!! Het kon allemaal weer in ruime mate. Buitenom de sport dus ook veel
activiteiten (met vele extra bezoekers tot gevolg) waarvan de meeste mensen geen idee hebben hoeveel tijd en
energie er door vrijwilligers is ingestoken.
De catering, het parkeren, de opbouw en het opruimen, het verwerken van inschrijvingen, de inkoop en noem maar
op. Het is ongelooflijk wat een werk er duidelijk zichtbaar en achter de schermen is verzet voor deze 2 weken!!
Heb je, voor het eerst of al vele jaren, op de voorgrond of meer onzichtbaar op de achtergrond, op wat voor manier
dan ook, je steentje bijgedragen…

10 sept

Springwedstrijd

11 sept

Clubkampioenschap

16 okt

Snertrit

04 nov

Osteopathie bij paarden

11 dec

Kerst Oefenspringen

Hartelijk dank voor alle zeer gewaardeerde inzet !
En…. hopelijk heb je het naar je zin gehad en mogen we
volgend jaar weer een beroep op je doen.
Heb je
op/aanmerkingen,
voorstellen/suggesties
voor verbeteringen
voor de
volgende editie
van Jumpin’ de Weel??
Je mening wordt
op prijs gesteld!!
Mail deze dan a.u.b. naar:
cj.schipper@zonnet.nl

Spannende rubrieken
Voor deze jubileumeditie waren er extra mooie prijzen voor de deelnemers aan de winning-round.
2 prachtige stang- en trenshoofdstellen, beschikbaar gesteld door DESTO Ruitersport en dierenarts van Dijk vonden hun weg naar de winnaars van de Kür op
muziek rubrieken. Een Ideal enkelspantuig, beschikbaar gesteld door Paree uit Kwadendamme ging naar de beste menner en de winnaar van de ponyrubriek
bij het springen kreeg een super mooie Quad van vd Broeke tweewielers thuisbezorgd in Limburg.

Super mooie slotrubriek!!
Er is in alle rubrieken flink gestreden om de eerste plaats, maar Jumpin’ de Weel kende een super spannend en spectaculair slot.
Jil Buijze reed, na een lelijke val eerder op de dag, als een speer door het parcours. Foutloos en in een niet te kloppen tijd..
De Ford Karl is hem als medewerker en publiekslieveling zeer zeker van harte gegund.
Een mooier slot hadden we voor deze editie niet kunnen bedenken! Jil, van HARTE gefeliciteerd!!

Een aantal prijswinnaars met de sponsors in beeld:

Meer foto’s staan in
het fotoalbum van de
Weelruiters

Verenigingskampioenschap Ermelo

Caitlin Kallemein, Steven Ritsema,
Denise van de Guchte, Jet de Vos,
Isabelle de Vos en Marit Verschuure
hebben 27 augustus 2016 meegedaan aan
het verenigingkampioenschap in Ermelo.
Helaas was Merle, de pony van Inge
Timmerman, geblesseerd en kon niet
meespringen.
Het Weelruiters ponyteam heeft
bodywarmers van de Weelruiters
gesponsord gekregen van de club.
De sjabrakken en petjes zijn gesponsord
door Mosselkwekerij A.M. Verschuure BV
uit Yerseke.
Het was een geweldige dag, er is netjes
gereden door iedereen, resultaat een
18e plaats.
Top gedaan dames en heer!

Elles en Ingrid welkom... en Lea en Linda bedankt!!
Na vele jaren jeugdcommissie hebben Lea Welleman en Linda Goense de bestuurstaken overgedragen aan Elles Kole en Ingrid Kole,
beiden wonend in Vlake.
Elles is zelf fanatiek dressuurruiter, fokker van KWPN dressuurpaarden, geeft dressuurles en begeleidt dochter Denise van de Guchte met haar paard.
Ingrid heeft dochters Laura en Tessa, beiden ponyruiters bij de Weelruiters.
Samen met de jeugdcommissie gaan Elles en Ingrid aan de slag om weer mooie activiteiten de organiseren. We hopen jullie daar te ontmoeten.

Lea en Linda:
Bedankt voor jullie fantastische inzet!!!

Zondag 11 september clubkampioenschappen
11 september organiseert PSV de Weelruiters 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.

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)
In plaats van de gebruikelijke bbq na afloop, is er gedurende de dag gelegenheid vlees te kopen en dat gelijk op de bbq te leggen.

Wil je meedoen vul dan het bijgevoegde formulier en stuur / of mail dat voor 4 september a.s. naar:
Joke Goeree, Coudorpseweg 24a, 4438 AL, Driewegen
secretaris@deweelruiters.nl

Ik geef mij op voor het Clubkampioenschap 2016

Naam:

………………………………………………………………………………….……………...

Start met paard:

(naam paard): ...…………………………………………………………………………......

Of start met pony:

(naam pony) :………………………………………………….Categorie pony: ………….

Klasse dressuur:

………………

Klasse springen:

……………...

Ik meld me aan voor de volgende onderdelen:



Dressuur



Kür op muziek of pas de deux samen met …….…



Springen



Derby



Ludiek

Graag volledig/ duidelijk invullen en opgeven voor 4 september !!

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

