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Corona maatregelen 
Wil je van de 

accommodatie 
gebruikmaken  dan 
zal je een geldige QR-

code en  je ID bij je moeten hebben of als 
vrijwilliger bezig zijn. Vraag wat je kan doen en 
neem je rijdier mee om het na afloop van je 
klus te trainen. Het dragen van een mondkapje 
binnen is verplicht. De hallen  reserveren voor 
je individuele rit? Kijk naar de beschikbaarheid  
op https://www.weideruiters.nl/agenda  

Attentie voor het volgende: 

In afwachting van te plaatsen borden worden 
de gebruikers van het terrein gevraagd geen 
combinaties te parkeren tussen de twee 
rijhallen. Uitladen en inladen is toegestaan, 
hierna is er elders langs en voor de oude rijhal 
voldoen parkeergelegenheid.  

Van de bestuurstafel 

Hadden we het in het 
Weideblattie van 
januari nog over een 
hectisch 2021 dan 

kunnen we nu al spreken van een heftig begin 
van 2022! In de nacht van 29 op 30 januari 
werd onze voorzitter om 4 uur gebeld door de 
politie: ‘De hallen staan in brand!’ bij aankomst 
bleek het  

inderdaad goed 
te vlammen, 
maar gelukkig 
alleen het oude 

kantine 
gebouwtje.  
De brandweer 

was druk bezig het dak van de oude hal nat te 
houden om overslaan van de brand te 
voorkomen. Geholpen door de gunstige 
windrichting is schade beperkt gebleven. Dank 
aan de vrijwillige brandweerlieden voor hun 
tomeloze inzet! (Foto: André Weima) 

 
Wat 
overbleef 
was een 
gapend 
gat, maar 
met inzet 
van 
Roelof, 
Geert, Wout, Ron en Bert is dit direct op 
maandag geruimd. Toppers! 
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de 
renovatie gewoon door, er is een plan voor 
financiering opgezet en nu is het 
onderhandelen met de bank aan de beurt. 
Gelukkig zijn er weer wedstrijden mogelijk, dus 
er worden weer extra inkomsten gegenereerd.  
 

Activiteitenkalender 2022 (alle data onder 
voorbehoud. Bij opening inschrijving wordt 
definitieve datum gegeven.) 
       Info voor opgave volgt apart voor: 

• duoles Jill Huybregts en  
grondwerklessen met Tish 

• 12 februari Snertrit 

• 26 feb oefenwedstrijd zonder 
startkaart (incl. Bixie) 

• 2 maart pony/paard meting  

• 9 april oefenwedstrijd zonder 
startkaart (incl. Bixie) 

• 30 april 18- jeugdkamp 

• 15 mei 30+ kamp 

• 28 augustus Spetterrit 

• 17 september 
Clubkampioenschappen 
 

Wedstrijdkalender 2022 indoor  

• Eerste weekend van de maand: 
 op vrijdagavond Z1 – ZZL,  
zaterdag B – M2  

• 19 maart en 14 mei: Rijvereniging De 
Oranjeruiters organiseert op ons 
terrein een dressuurwedstrijd 

Niet met trailers parkeren 

 

tussen de rijhallen 
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ALV 2022: 22 april 2022 aanvang 20.00 uur 
In april is het alweer tijd voor de Algemene 
Ledenvergadering van 2022. We hopen dat we 
dit jaar weer fysiek bij elkaar kunnen komen 
om het afgelopen jaar te bespreken en de 
plannen voor het nieuwe jaar toe te lichten. 
Ook verdienen de Statuten een opfrisbeurt na 
het in werking treden van de WBTR: de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Volgende 
maand volgt de mailing hieromtrent. 
Tijdens deze ledenvergadering is er de 
mogelijkheid nieuwe bestuursleden te 
verwelkomen. We kunnen nog steeds inzet van 
jullie gebruiken, maar zijn heel blij dat nu al 
Roel Bruinenberg bereid is gevonden ons te 
komen versterken. Welkom Roel! 
 
Namens het bestuur,  
Frédérique Waakop Reijers  
Secretaris 

 
Leden geselecteerd 
voor de Drentse 
Kampioenschappen!! 
Gefeliciteerd! 
Vera Bastiaanse (13) 
met haar pony  
Blue Eyes Quinie en 

Angelique Benjamins (14) met haar pony My 
Dream Dj hebben zich weten te selecteren voor 
de Drentse Indoor Kampioenschappen 2021-
2022. 
.  

In de klasse L1 
cat DE een groep 
van 23 
deelnemers waar 
er slechts 12 naar 
de Drentse 

kampioenschappen mochten. De ruiters 
hadden twee mogelijkheden te selecteren. 
Vera was de eerste wedstrijd in 3e en daarmee 
al zeker van een finale plek.  

Afgelopen zaterdag 
was de laatste 
mogelijkheid om te 
kunnen selecteren. Hier 
reden Angelique en My 
Dream Dj zich naar een 
3e plaats en daardoor 
ook zeker van een 
finale plek op de 
Drentse kampioenschappen die worden 
verreden op 26 februari in Bronneger. 
 
Beide meiden rijden bij Nicole Kist in de 
maandag les en krijgen ze om de week les via 
het Jeugd Stimulerings Plan van Jolanda de 
Nekker.  

 
Ook instructrice 
Savannah Pieters 
heeft zich met haar 
Malidea naar een 
startplek op de 
kampioenschappen 

gereden. 
Gefeliciteerd! We wensen hen allen heel veel 
succes op 26 februari!!   
 
Even voorstellen: Roel Bruinenberg. 
 
Mijn naam is 
Roel 
Bruinenberg 
en ik ben 23 
jaar. Voordat 
ik startte met 
mijn eigen 
bedrijf in 
2018,  heb ik 
mijn MBO niveau 4 Paardensport opleiding 
afgerond. Tevens ben ik KNHS Instructeur 
Wedstrijdsport Dressuur. De afgelopen jaren 
heb ik veel verschillende combinaties begeleid, 
zowel recreatieruiters als wedstrijdruiters van 
jong tot oud.  Ook heb ik veel verschillende 
jonge maar ook verder doorgereden paarden 
getraind en uitgebracht op wedstrijden. Zelf 
heb ik met mijn eigen paard ZZ-Licht dressuur 
gereden. Mijn passie is het begeleiden van 
wedstrijdcombinaties en het trainen van jonge 
dressuurpaarden.  
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De passie voor het lesgeven, opleiden van 
paarden en mijn verdere kennis, ben ik van 
plan om in te zetten om daarmee een steentje 
bij te dragen aan de vereniging. 
 

We wensen Roel een fijne tijd bij 
onze vereniging toe en kijken 
uit naar een prettige 

samenwerking in het bestuur 
en met onze leden! 

 
 
Alle info over de evenementen is te vinden op 
de facebookpagina en op de website van de 
Weideruiters en natuurlijk in het 
maandelijkse Weideblattie! 
Hebben jullie tips of leuke ideëen voor 
activiteiten, mail ze naar  
weideruitersac@gmail.com  
 
Contact Club Alg.: weideruiters@gmail.com 

 
Agenda: 

https://www.weideruiters.nl/agenda  
 
 
Van de Activiteiten Commissie 
 
 

 
 
 
 

E-mailadres: weideruitersac@gmail.com  
 
Ponykamp < 18 
Van zaterdag 30 april 11:00 tot zondag 1 mei 
11:00 uur organiseren wij een ponykamp voor 
leden en niet-leden. Het is de bedoeling dat op 
zaterdag de pony's om 11:00 gelijk meekomen 
en dezelfde dag rond 17:30 weer worden 
opgehaald. We hebben een leuk en spannend 
programma voor jullie opgezet.  
Kom dus gezellig met je ponyvrienden op het 
24-uurs kamp. De kosten zijn €50,00  voor 
leden en €60,00 voor niet-leden. 

We hebben een maximum aantal plekken 
beschikbaar. Leden hebben voorrang daarna 
de introducees bij leden. 
 
Paardenkamp voor volwassenen (30+)  
De activiteitencommissie van de Weideruiters 
organiseert een paardenkamp voor 
volwassenen. 
Datum: weekend 6 – 7 - 8 mei of weekend 20- 
21- 22 mei 2022  
Paardrijden:  Drents-Friesche Wold 
We overnachten in de  Alberthoeve Wateren 
groepsaccomodatie. Het programma ziet er 
ongeveer als volgt uit:   
Vrijdagmiddag verzamelen, vrijdagavond BBQ 
met ..%. Zaterdag: paardrijden in Drents-
Friesche Wold. Zaterdagavond uit eten in 
restaurant en natuurlijk nog wat na kletsen 
onder genot van ..%. Zondag eigen keuze, 
paardrijden of uitslapen na korte nachtrust. 
 
Kosten gerekend bij 10 personen komen op  
ongeveer € 325,-- per persoon. Dit is excl. 
stalling van je paard binnen of buiten.  
Boxhuur €18,00 p.p.p.n. ( de 1e nacht €23,00). 
Weidegang € 10,00 p.p.p.n. 
Wil je meedoen geef je dan op via de mail en 
geef daarbij aan welke datums jij kunt? 
 
Pony/paard meten 
Op woensdag 2 maart vanaf 18:00 is Geert van 
de Velde aanwezig om je pony of paard 
officieel te meten. De kosten voor hiervoor zijn 
10,00 euro per pony. Aanmelden graag via de 
mail. Wij maken dan een tijdschema. 
 
Oefenwedstrijd voor Bixie en ruiters zonder 
startkaart 
Zaterdag 9 april vanaf 10:00 uur organiseren 
we de volgende dressuur oefenwedstrijd voor 
Bixie en BB t/m M2.  
Dit betekent dat het niet mogelijk is 
winstpunten te halen. Deze wedstrijd is voor 
iedereen, jong en oud, met of zonder startpas, 
Weideruiters lid of niet. Mogelijkheid tot rijden 
van 2 proeven. De proeven worden gejureerd 
door officiële juryleden. Dit keer zullen we wel 
een klassement opmaken en zorgen we voor 
leuk prijzen. Overigens is het verplicht je paard 
ingeënt te hebben en lid te zijn van de KNHS of 

mailto:weideruitersac@gmail.com
mailto:weideruiters@gmail.com
https://www.weideruiters.nl/agenda
mailto:weideruitersac@gmail.com
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FNRS.  Deelname is volledig op eigen risico en 
het KNHS reglement wordt gevolgd. 
Opgeven kan via de mail van de 
activiteitencommissie, vermeld hierbij: naam, 
paard/pony, klasse en aantal proeven.  
Kosten:  
-Weideruiters leden: 6,- per proef 
-Niet Weideruiters leden: 8,- per proef 
 
 

Sponser Kliks 
LET OP: ga je iets online 

bestellen? Klik even via de 

website www.weideruiters.nl 

daar vind je het logo van 

SponsorKliks. Klik en kijk of je gewenste winkel 

daar bij staat en steun zo indirect je vereniging.  

Sponsoren 

Op de volgende pagina vinden jullie de logo’s 

van onze sponsoren. Ook dit jaar zijn zij met 

hun bijdrage een grote steun voor onze 

vereniging. Weet je een bedrijf dat wellicht ook 

geïnteresseerd is op met een bord of op andere 

wijze onze club te steunen, geef dit dan door 

aan Martha: pennweideruiters@gmail.com 

https://www.weideruiters.nl/sponsoring 

 

Bij een bestelling bij Dier All-In huismerk met 

vermelding WR krijgt de vereniging 10% van 

het bedrag van Van Benthem op de rekening 

gestort. De bestelling wordt ook nog eens bij je 

thuis afgeleverd! Registreer en bestel, daar 

heeft de club weer voordeel van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pennweideruiters@gmail.com
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