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Activiteitenkalender 2022 (alle data onder
voorbehoud. Bij opening inschrijving wordt
definitieve datum gegeven.)
• 9 april oefenwedstrijd zonder
startkaart (incl. Bixie)
• 15 april duoles Jill Huybregts
• 30 april 18- jeugdkamp
• 15 mei 30+ kamp
• Juni Bixie-dag datum volgt
• 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
• M.i.v. 1 april zijn er op de eerste
zaterdag van de maand weer
buitenwedstrijden met de nieuwe
proeven!!
Corona maatregelen
De maatregelen zijn
gelukkig van de baan,
hopelijk blijft dit zo.
Wil je van de rijhallen
gebruikmaken dan hoef je niet meer te
reserveren, tenzij je graag alleen wilt rijden,
dan geven we dit op de agenda aan. Als je
zonder reservering naar de club gaat
controleer dus altijd eerst even de agenda.
https://www.weideruiters.nl/agenda

Niet met trailers parkeren

In een speciale
mailing is het
In Memoriam van ons
erelid Berend Blokzijl
rondgestuurd.

Van de bestuurstafel
We zijn alweer een
maand verder en
alsof het niet genoeg
was fikkie te stoken,
zijn we nu onaangenaam verrast met het
ingooien van de ruiten van het voorste
gebouw. Gelukkig was Bert van Dop bereid snel
actie te nemen en de boel af te timmeren, maar
jammer dat het zo moet gaan.

ALV 2022: 22 april 2022 aanvang 20.00 uur
Nóg een adspirant bestuurslid! Richard
Borgman is bereid gevonden om alvast met het
bestuur mee te draaien. We hebben dus bij de
vergadering al twee personen die op jullie
steun rekenen bij de bestuursverkiezing.
Roelof Otten, voorzitter, onze penningmeester
Martha Bisschop en ondergetekende gaan nog
een jaartje door. Alie Bijlsma heeft haar
bestuurstermijn rond en is niet herkiesbaar.
We hebben nog plek voor twee bestuursleden.
Zeker uit de Lol-met-je-Knol groep zou inbreng
in het bestuur een mooie aanvulling zijn. Laat
je horen en zet dat stapje extra: vele handen
maken licht werk!
Namens het bestuur,
Frédérique Waakop Reijers
Secretaris

tussen de rijhallen
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Beste lezers van het
Weideblattie,
Ik ben Richard, vader
van twee kinderen,
Anne en Daniël
Borgman
en
woonachtig
te
Meppel.
Anne en ikzelf zijn
onlangs lid geworden
van De Weideruiters.
Onze brave dressuur
ruin Detroit staat op
stal
bij
Roel
Bruinenberg
te
Nieuw Moscou en we
krijgen daar ook les van Roel. Anne haar
ambities liggen o.a. in het rijden van dressuur
wedstrijden met Detroit en ikzelf vind het
heerlijk om mooie buitenritten te maken in de
schitterende Drentse natuur. Anne is inmiddels
al meerdere malen voor de Weideruiters
uitgekomen in wedstrijden, ze heeft
bijvoorbeeld laatst meegedaan aan de indoor
Drentse kampioenschappen waar zij als
combinatie in de categorie ‘B’ zeer
verdienstelijk 7e zijn geworden.
Ik ben werkzaam als adviseur voor het
ontwerpen industriële processen en zal
proberen het bestuur te ondersteunen op
technisch en organisatorisch vlak, zodat
meerdere handen het totale werk wat lichter
maken. Hopelijk zie ik jullie binnenkort, o.a.
tijdens de leuke activiteiten die door de
vereniging georganiseerd worden.
Vriendelijke groet
Richard
Contact Club Alg.: weideruiters@gmail.com

Agenda https://www.weideruiters.nl/agenda

Van de wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie heeft versterking
gekregen: Jamilla van der Weide gaat de
benodigde vrijwilligers regelen. Welkom
Jamilla en veel plezier bij de ‘Wedstrijd
Wieffies’!
Vrijwilligers, waarom?
Dat brengt het verhaal op vrijwilligers: waarom
zijn die nodig, ook als je zelf geen
(dressuur)wedstrijden rijdt? De vereniging
probeert het verlies geleden door de coronamaatregelen goed te maken en het budget te
genereren om het nodige onderhoud te gaan
plegen. Hiervoor is (veel) geld nodig en de
banken zijn op dit moment zuinig. Met het
organiseren van wedstrijden krijgen we extra
inkomsten door startgelden en kantineomzet.
De contributiegelden zijn niet voldoende om de
investeringen in een duurzame toekomst
mogelijk te maken. Als Jamilla je benadert, zeg
dan niet gelijk nee, maar probeer dan op een
andere dag wél iets te doen. We moeten de
vereniging samen toekomstbestendig maken,
dus óók familie van de ruiters zijn van harte
welkom om mee te helpen! Samen krijgen we
het zeker voor elkaar.
Tijdens de Drentse Kampioenschappen waren
meerdere leden van onze vereniging
vertegenwoordigd!!
Allen hebben een
mooie
prestatie
neergezet, want het
is niet niks om in de
finale mee te rijden!
We
wensen
Savannah heel veel
succes
bij
de
Hippiade in Ermelo
op 1 april.

Savannah Pieters met haar Malidea
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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
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 2021- 22 mei 2022
Paardrijden: Drents-Friesche Wold
We overnachten in de Alberthoeve Wateren
groepsaccommodatie. Het programma ziet er
ongeveer als volgt uit:
Vrijdagmiddag verzamelen, vrijdagavond BBQ
met ..%. Zaterdag: paardrijden in DrentsFriesche 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?
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
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
Sponsor 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
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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.

