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Activiteitenkalender 2021
• 18 september Grote Clubactie
• 21 nov GPS tocht Dwingelderveld
• 27 nov Pimp my Pony, knotten met
draad en (Kerst) foto-shoot
• Kerstvakantie clinics
• 29 dec Oliebollenfeest en Oudejaars
Borrel
• 15 jan oefenwedstrijd zonder
startkaart (incl. Bixie)
Wedstrijdkalender 2021 outdoor
• Indoorseizoen met ieder eerste
weekend vrijdagavond Z1 – ZZL
• Zaterdagen B – M2
• Zaterdag 18 december - Rubriek B
dressuur pony's (1e selectie Indoor
Regiokampioenschap 2021).

Corona maatregelen
Helaas hebben we weer te maken met
aangescherpte coronamaatregelen. Wil je van
de accommodatie gebruikmaken, hetzij als
groep, maar ook individueel dan zal je een
geldige QR-code en je ID bij je moeten hebben.
De gemeente heeft aangegeven niet meer te
waarschuwen, maar direct €4000 boete uit te
schrijven. Wij zullen een dergelijke boete als
vereniging niet kunnen betalen en als bestuur
willen wij hier niet aansprakelijk voor worden
gesteld. Als bestuur begrijpen we dat dit heel
frustrerend is, maar we vragen jullie begrip,
loyaliteit en medewerking, zodat we ook in de
toekomst een vereniging hebben, waar we op
een prettige manier onze sport kunnen
uitoefenen.
Het blijft raadzaam de hal te reserveren. Wil je
de hal, oud of nieuw, reserveren voor je
individuele rit, kijk naar de beschikbaarheid op
https://www.weideruiters.nl/agenda

Van de bestuurstafel
De oude hal is helemaal nagelopen voor
lampen en elektriciteit. Nu is het zaak bij de
bank de financiering rond te krijgen voor de
renovatie van het dak. Om dit makkelijker te
maken is eigen budget essentieel. We doen aan
allerlei acties mee: SponsorKliks (de Action is
nu ook een van de winkels waar je via
SponsorKliks je bestelling kan doen), Grote
Clubactie, Plus Sponsorpunten en de Rabo
Clubkas. Al deze mogelijkheden kosten jullie
behalve de moeite niets.
Onze penningmeester verwacht van een groot
aantal van jullie nog het mutatieformulier met
daarop aangegeven wat je naast het
basislidmaatschap wilt afnemen (sleutel
abonnement, lessen etc. Het mutatieformulier
is ook nu weer als bijlage bijgevoegd, graag
invullen
en
sturen
naar
pennweideruiters@gmail.com
Het einde van het KNHS jaar is in zicht. Mocht
je je lidmaatschap willen beëindigen dan moet
je dit zo snel mogelijk met een
mutatieformulier doorgeven. Mutaties die na 1
december bij de KNHS binnenkomen, worden
niet meer verwerkt voor 2021 en daarmee ben
je het KNHS lidmaatschap voor het gehele jaar
2022 verschuldigd. Dit bedrag wordt ook na
beëindiging van het clublidmaatschap bij je in
rekening
gebracht.
https://klantenservice.knhs.nl/topic/jWp3bBA
q2T8XXnzrG/article/Lhdmg9zu6oLXZo7w3
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Van de Activiteiten Commissie
Vanaf november hebben we een complete
activiteitencommissie bestaande uit 5 leden
met 3 nieuwe mensen. Ook is er een nieuw emailadres: weideruitersac@gmail.com
Graag willen wij ons even voorstellen:
Willem van Dalen: Ik ben
Willem van Dalen en ik
ben opa van vier
kleinkinderen. Ik rij al 14
jaar paard op mijn grote
IJslandse
vriend(en).
Grote vrienden, maar
zelf zijn ze niet zo groot.
Het liefst ga ik lekker
buiten rijden in de tőlt.
Dat rijdt heel fijn.
Marije Annen:
Ik ben Marije en ben 32
jaar. Moeder van 3
kinderen,
waarvan
Lianne op Jolly in de les
rijdt. Zelf rijd ik ook
paard, maar les niet.
Sinds 2 jaar zit ik bij de
activiteitencommissie
en hoop dat we de
komende tijd meer
kunnen organiseren
Chantal Borst-Platel:
Mijn naam is Chantal, ik
ben 32 jaar en moeder
van 2 paardenmeisjes
van 5. Samen met mijn
man zijn wij 11 jaar
geleden neergestreken
in Zuidwolde waar wij
een fokkerij hebben van
traditional gypsy cobs.
Inmiddels is deze hobby wat uit de hand
gelopen en hebben we zo’n 20 paarden
rondlopen. Ik les sinds kort op de
donderdagavond mee met de gezellige les van
Alexandra.

Jacomijn Bos:
Ik ben Jacomijn Bos,
50 jaar en woon in
Zuidwolde. Rij vanaf
mijn 6e jaar. Veel
gewerkt op grote
stallen en zelf een
trainingsstal gehad in Twente. Geef les op
verschillende verenigingen en zelf nog
actief in dressuur sport. Les mee in de les van
woensdagmorgen.
Bianca Rombout:
Ik ben 44 en heb 2 kinderen.
Van jongs af aan loop ik al
tussen de paarden. Tot mijn
18e trainde ik bij mijn oma
dravers voor de koers. Toen
we naar Drente verhuisde
12 jaar terug heb ik mijn
eerste
paard
gekocht.
Samen met Fouke (fries) heb ik de 2
jarige opleiding gedaan bij Emiel Voest. Ik ben
altijd heel actief geweest binnen het
verenigingsleven bij de korfbal en in
Nieuweroord bij de Dorpspony’s. Dat miste ik
de laatste jaren en ben heel blij dat ik dit nu
weer kan oppakken bij de Weideruiters.
Voor de komende periode hebben we een
aantal leuke activiteiten gepland staan, die
bedoeld zijn voor leden en mensen van buiten
de vereniging. Bij alle activiteiten in de rijhallen
zullen we ons moeten houden aan de op dat
moment geldende corona-maatregelen!
Een GPS tocht door het Dwingelderveld,
waarbij wij zorgen voor koek en zopie.
Pimp my pony, knotten met draad en
een fotoshoot (black foto) met je paard.
Eind december gaan we met een aantal
vrijwilligers oliebollen bakken. Voor de leden
organiseren
op
die
dag
onderlinge vaardigheids /
estafette
wedstrijdjes. En we sluiten de dag af met een
gezellig borrel.
In januari willen we een wedstrijd organiseren
voor mensen zonder startkaart, ook
voor Bixie kids.
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Verder zijn we bezig
met Tish Kuiper om te kijken of we begin
volgend
jaar
kunnen
starten
met
grondwerklessen.
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 mail ze naar
weideruitersac@gmail.com Let op: aangepaste
activiteiten kalender en mailadres.

Hoefjes van: Sweet Charlie en Jasmijn Bos
onze clubkampioen Pony
Hallo ik ben Jasmijn Bos, en mijn pony
heet Sweet Charlie. Ik ben superblij dat ik weer
clubkampioen ben geworden. Ik ben nu 3 keer
clubkampioen geworden, dus mag ik de
wisselbeker
houden!
Ik
vond
de
clubkampioenschappen dit jaar erg leuk
georganiseerd. Vooral de onderdelen die je
niet zo vaak doet met je paard, zoals
ringsteken. Het was een spannende, maar
gezellige dag! Groetjes van Jasmijn en de
hoefjes van Charlie.

Maar ook als je paard om wat voor reden dan
ook, (nog) niet bereden kan worden, is het een
erg prettige wijze van samenwerken met je
paard. Of om je paard alvast fysiek (en
mentaal!) voor te bereiden op het zadelmak
maken. Buiten dat het je band echt versterkt
met elkaar, werkt het fysiek ook
gymnastiserend en versterkend. Denk hierbij
aan oefeningen als schouderbinnenwaarts,
travers, appuyeren, wijken. Ook de passage en
piaffe kun je aan de hand leren.
Voordeel van grondwerk is, dat het paard
onbelast (zonder ruitergewicht) sterker en
leniger wordt en dat je vanuit verschillende
posities kunt zien hoe je paard op jouw
lichaamstaal en hulpen reageert. En je paard
kan jóu ook zien en zal dus reageren op
signalen die je onbewust geeft. Hierdoor kun je
je hulpen nog meer leren verfijnen en wordt je
communicatie met je paard nog beter, wat
resulteert in een nog sterkere band met je
paard. En hoe leuk en uitdagend is het, om
vanaf de grond, dezelfde oefeningen uit te
kunnen voeren, als wanneer je die rijdend zou
willen
doen?
:-)
Dit is even heel beknopte informatie over
grondwerk, ik kan er oneindig lang over
doorpraten… Mocht er animo zijn voor
grondwerklessen, dan sta ik er zeker voor open
om jullie vereniging daar kennis mee te laten
maken. De grondwerklessen die ik geef,
hebben als rode draad de academische rijkunst
(rechtrichten en in balans trainen) maar ik pak
ook onderdelen van de Working Equitation
mee en vrij werken (zonder lijn).

Tish Kuiper legt uit: grondwerk in het kort
Op 11 september heb ik kennis mogen maken
met
jullie
vereniging;
tijdens
de
clubkampioenschappen heb ik geholpen met
jureren van het onderdeel Working Equitation.
Wat een ontzettend leuke sfeer en
enthousiaste
deelnemers!
Werken vanaf de grond is een ontzettend
mooie basis en aanvulling voor je paard en
jezelf en erg leuk ter afwisseling van het rijden.

Respect voor en mèt elkaar (tussen menspaard en mens-mens) en zoveel mogelijk
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plezier hebben zijn, naast het serieuze werken,
woorden die niet mogen ontbreken tijdens de
lessen die ik geef. Ikzelf ben ontzettend blij dat
ik jaren geleden kennis heb mogen maken met
deze manier van werken met je paard en kan
me zónder niet meer voorstellen. Ik hoop dat ik
jullie nieuwsgierig heb gemaakt, groetjes Tish.

Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het
ons
dan
weten
via
weideruiters@gmail.com
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

Grote Clubactie
Zaterdag 18 September 2021 begon de
verkoop van de grote clubacie en dit jaar doen
wij ook weer mee! In de week ervoor werden
bij de jeugd lessen de boekjes uitgedeeld.
Helaas deden de QR codes het niet, maar
Dineke en Marije hadden dit snel opgelost.
Informatie over de verkoop is afgelopen maand
rondgestuurd. Jong en oud kunnen loten
verkopen voor de club! Dit jaar zal het
verkopen op coronaproef wijze gaan en zal de
verkoop het meeste gaan via online verkoop de
jeugd krijgen boekjes met een qr code. We
hopen een goede verkoop!
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.
Vorig jaar hebben we zo bijna 200 euro
ontvangen!

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.
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