September 2017
Het zit er weer op….

2017
WEELRUITERS

10 sep Clubkampioenschap

Rond deze tijd zullen alle Jumpin’ de Weel commissies weer hun evaluatievergaderingen
plannen.

08 okt Snertrit

Ongetwijfeld zijn er weer verbeterpunten te noemen en zijn er al weer de nodige wensen voor
volgend jaar, maar al met al kunnen we spreken van een
zeer geslaagde editie!

... nov Fotoshoot ponypimpen

... nov Bootcamp

... dec Creatieve middag

Het weer zat mee, het publiek was massaal aanwezig en
enthousiast en we hebben mooie sport gezien.
En …..wat was er een fantastische groep sponsors en
medewerkers die het weer mogelijk hebben gemaakt.
Niet vergeten:

Zonder deze medewerking is een
dergelijke happening totaal
onmogelijk, dus….
Iedereen SUPER bedankt voor jullie enorme inzet!!!
Heb je nog tips, suggesties, kritische noten of opmerkingen waar we ons voordeel mee kunnen
doen dan horen we het graag! Mail je reactie a.u.b. naar cj.schipper@zonnet.nl

Stukje ponykamp
Info overige activiteiten??

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

Geef je tijdig op
voor het
clubkampioenschap

Zondag 10 september 2017
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 geef je dan op voor 4 september a.s. bij:
Joke Goeree, Coudorpseweg 24a, 4438 AL, Driewegen
secretaris@deweelruiters.nl

Ik geef mij op voor het Clubkampioenschap 2017
Naam:

…………………………………………………………………….

Naam paard/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

