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Van de bestuurstafel 

2022 ligt achter ons en 
we kunnen de balans 
opmaken. Zowel 

persoonlijk als ook   het  bestuur van de 
Weideruiters. We hadden weer een normaal 
jaar na 2 jaren waarin corona maatregelen erg 
bepalend zijn geweest voor de vereniging. Elk 
jaar heeft zo zijn uitdagingen, zo ook 2022. De 
verenigingslessen gaan die weer als voorheen ? 
de wedstrijden, hoe deden we dat ook alweer?  
en de vrijwilligers krijgen wij die weer 
voldoende gemotiveerd?  Voorzichtig maken 
we de balans op en ik denk dat we kunnen 
zeggen dat het met z'n allen gelukt is. Nu de blik 
vooruit ! In december hebben de leden 
besloten dat we de oude hal willen behouden, 
wel in aangepaste vorm. Het idee is om er een 
overdekte buitenbak van te maken. Financieel 
is dit het meest haalbare en zo behouden we 
de accommodatie, met name belangrijk voor 
het houden van de indoor wedstrijden.  
Financieel zal dit goed onderbouwd moeten 
worden aan de hand van de jaarcijfers van 
2022.  De bedoeling is om voor de bouw 
hiervoor een tijdelijke commissie aan te stellen 
om het bestuur niet te veel te belasten met de 
uitvoering ervan en dat   de  voortgang niet 
afhangt van  'tijdelijke' bestuursleden. 

2023 staat bol van activiteiten houd de agenda 
goed in de gaten ! Nieuw is en wat ik even wil 
benoemen zijn de Bixielessen die gegeven gaan 
worden. Erg leuk en leerzaam mede doordat er 
ook een theoretisch gedeelte bij zit. Nodige 
kennis die je opdoet voor je verdere loopbaan 
als ruiter. 
In 2023 zit mijn eerst periode als voorzitter 
erop. De grootste binding met de vereniging 
was toch wel dat mijn dochter er leste en er 
wedstrijden reed. Dat doet ze beide niet meer 
en zodoende raak ik steeds minder betrokken. 
Het zij zo. Dat maakt dat op de volgende ALV 
het voorzitterschap wil overdragen. Denk je, nu 
je dit leest; “Die uitdaging ga ik aan!”, meld je 
bij het bestuur. Het is de zeer zeker de moeite 
waard! 
Als vereniging kijk je toch vooral wat je te 
bieden hebt aan de leden. Ik ben er van 
overtuigd dat dat heel wat is. Niet alleen voor 
nu, maar ook voor later en alleen samen 
kunnen we dat. 
Voor 2023 wens ik jullie de beste wensen, 
geluk, gezondheid en een tomeloze inzet voor 
de vereniging. 
 
Roelof Otten 
Voorzitter Weideruiters  
P.S. Onze mooie shirts en hoodies al gezien? 
Altijd en overal herkenbaar, bestel ze gauw! 

 

Activiteitenkalender 2023 (alle data onder 
voorbehoud. Bij opening inschrijving wordt 
definitieve datum gegeven.)       

• Bixiecompetitie: 2e dag 11 feb en 
finale 25 maart 

• 29 januari oefenwedstrijd BB – Z 

• 13 mei Clubkampioenschap  
• Zie de extra bijlage met het hele 

programma 

Wedstrijdkalender 2023 indoor  

• Eerste weekend van de maand: 
 Zaterdag ZZL – B/BB  

• M.i.v. 1 april start het outdoor 
seizoen 

• 21 januari wedstrijd Oranjeruiters in 
onze accommodatie 
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Van de dressuurcommissie wedstrijden 
Voor iedereen nog de beste wensen en dat 
iedereen weer veel plezier mag beleven bij 
onze vereniging aan de wedstrijden of andere 
leuke activiteiten die de activiteiten commissie 
organiseert voor ons. 
Als dressuurcommissie hebben we een mooi 
jaar gehad en de wedstijden waren goed 
gevuld. Afgelopen jaar hebben tussen de 1000 
en 1300 wedstrijdruiters  onze mooie 
accommodatie bezocht. De commissieleden 
hebben een mooie rolverdeling en het loopt 
soepel.  
Dit jaar was onze bedoeling om de indoor 
wedstrijden op twee dagen te organiseren. We 
merkten dat dit voor verwarring zorgde en 
daarom hebben we nu een wedstrijddag: de 
zaterdag, maar dan van de ochtend tot in de 
avond. Voor de toekomst hopen we weer een 
competitie te organiseren met mooie prijzen 
en hier zijn we over aan het nadenken of we dit 
in de zomer of winter willen organiseren. 
Tevens zijn we aan het bekijken of we op 
zondag een wedstrijd kunnen organiseren 
omdat we hier vraag naar hebben gehad om dit 
af te wisselen met de zaterdag. Allemaal leuke 
dingen dus waar we als wedstrijdcommissie 
samen met het bestuur over mogen 
brainstormen. 

Zonder vrijwilligers kunnen 
we geen wedstrijden 
organiseren en de kleine 
groep die het toch voor 
elkaar heeft gebokst 

willen we hartelijk danken voor 
hun inzet.  

Ook aankomend jaar hebben we weer veel 
vrijwilligers nodig om de wedstrijden te 
bemannen. Vele handen maken licht werk. Dus 
als je het leuk vind om te helpen een paar 
uurtjes per jaar samen met een vriendin, 
vriend, vader, moeder, broer, zus, oom, tante 
of opa en oma laat het dan weten aan Jamilla 
06 407 272 08. Er is een app voor vrijwilligers 
dus dan kan je heel makkelijk aangeven of en 
wanneer je kunt. 
secr.weideruiters@hotmail.nl 
Groeten Karina, Sanne, Jamilla, Alie en Greta  
 

Goed nieuws 
Ondertussen lopen 
de lessen goed en 
krijgen we weer wat 
nieuwe leden. De 
inzet van onze 

instructeurs is daar ook debet aan. Goed bezig 
dames! Voor de nieuwe leden: Welkom en een 
fijne tijd bij De Weideruiters toegewenst! 
De activiteiten commissie heeft eer van al het 
werk, want er zijn enthousiaste reacties van de 
deelnemers en vrijwilligers.  
 
Start nieuwe lesgroep Bixie&Friends 
De KNHS heeft voor de 
jongste ruitertjes een 
nieuwe, doorlopende, 
leerlijn ontworpen die de 
toppers in spé een betere 
basis van horsemanship 
gaat aanreiken. Op 4 
januari j.l. was er een 
kennismaking 
georganiseerd voor ouders en kinderen. 
Tijdens deze avond werd uitleg gegeven over 
de opzet van de lessen en kon er kennis 
gemaakt worden met de instructeurs die dit 
gaan begeleiden. José Harmsen van EquiJoy zal 
de praktijklessen voor haar rekening gaan 
nemen en Frédérique Waakop Reijers van Stal 
’t Eikeltje verzorgt op de laatste woensdag van 
de maand de bijbehorende theorielessen. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is, of iemand 
weet die een gedegen ruiteropleiding van zijn 
of haar kind zoekt, verwijs ze naar de 
woensdagavond 18.30 uur bij PC de 
Weideruiters. 
 

 
Meer informatie over de nieuwe aanpak: 
https://www.bixiekids.nl/ 
 
Agenda https://www.weideruiters.nl/agenda 
 
 

mailto:secr.weideruiters@hotmail.nl
https://www.bixiekids.nl/
https://www.weideruiters.nl/agenda
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Hoi allemaal! 
Mijn naam is José 
Harmsen en ik 
woon samen met 
mijn partner en 
onze tweeling 
jongens aan de 
rand van 
Hoogeveen. Van 
jongs af aan ben ik 
al besmet met het 
paarden virus. 

Door de jaren heen heb ik veel paarden 
gereden en opgeleid tot en met het ZZ niveau.  
Het mooie van instructie gven is dat de kennis 
die ik heb opgedaan nu door mag geven aan 
mijn leerlingen. Bij mij ben je welkom van jong 
tot oud. 
Voor de Weideruiters ben ik gevraagd om het 
Bixie & Friends programma te geven. Een zeer 
mooi programma waar kinderen meer leren 
dan alleen maar paardrijden. Daarnaast geef ik 
ook schriktrainingen/obstakeltrainingen onder 
de naam Equi Joy Training. 
 

 
 
In deze dure tijd kunnen we deze kassakorting 
goed gebruiken. Dank aan al onze sponsoren 
voor de niet aflatende steun.  
 
Activiteiten voor de komende periode  

zijn te 
vinden in 
de extra 
bijlage:  
 

PRINT ‘M en mis niets!! 

 
 
 
Van de lescoördinator 
Springlessen indoorperiode begin 2023 

Wegens veel 
positieve reacties 
op de vorige 
springlessen, maar 
helaas weinig 

deelname 
vanwege de woensdagavond, willen we toch 
ook voor het indoor seizoen weer een 6-delige 
lessenreeks springen organiseren. 
Ter aanvulling van het huidige lesaanbod willen 
we als vereniging voor alle leden de 
mogelijkheid bieden om (extra) springlessen te 
nemen. Hiervoor wordt een gediplomeerd en 
ervaren springinstructeur gezocht. Mocht je 
daar een idee voor hebben laat het gerust 
weten. 
 
We lessen weer in kleine groepjes van 4 voor 
de optimale verdeling van de aandacht en 
voldoende tijd om veel te oefenen met het 
springen. Qua kosten is het nog niet bekend 
maar je moet rekening houden met ongeveer 
€10,- per les. 
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We gaan beginnen met het inventariseren van 
de animo hiervoor. Dat betekent dat als je wil 
meedoen (We starten in januari/februari met 
de 6 springlessen) dat je je dan kan opgeven via 
een whatsapp bericht of via de mail. 
Contactgegevens vind je onder aan dit bericht.  
  
Graag willen we de volgende dingen van je 
weten als je je opgeeft:  
 

- Je naam 
- Doe je mee met een paard of pony 
- Welke dagen(avonden) zou je kunnen 

deelnemen aan de lessen? Keuze uit: 
dinsdagavond of woensdagavond. 
Vanwege wedstrijden en 
verenigingslessen is er enkel keuze uit 
deze 2 avonden.  

- Optioneel: een suggestie voor een 
springinstructeur.  

 
Bij voldoende aanmeldingen, wanneer er 2 
lessen van 4 deelnemers gevuld kunnen 
worden, volgt de lesindeling en verdere 
informatie.  
Uiteindelijk wordt de avond gekozen waarop 
de meeste mensen kunnen deelnemen. 
Belangrijk om te weten is dat de 6 lessen vooraf 
betaald moeten worden en je opgave  pas 
definitief is wanneer de lessen betaald zijn.  
De ervaring leert, dat bij vooraf betalen er 
minder last-minute afmeldingen zijn. Mocht 
tijdens de periode van de lessen kreupelheid 
van je rijdier het meedoen onmogelijk maken, 
dan kunnen we hier met de penningmeester 
overleg over hebben. We hopen op veel 
deelname. 
Contactpersoon voor de springlessen: 
Roel Bruinenberg 
Tel.: 06-43422939 
Mail: h.d.roelbruinenberg@outlook.com 
 
Alle info over de evenementen is te vinden op 
de facebookpagina en op de website van de 
Weideruiters en natuurlijk in het 
Weideblattie! 
Hebben jullie tips of leuke ideëen voor 
activiteiten, mail ze naar  
weideruitersac@gmail.com  

 
Sponsor Kliks 
LET OP: ga je iets online 

bestellen? Klik even via de 

website www.weideruiters.nl 

daar vind je het logo van 

Sponsor Kliks. 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  

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/0454916b84fe0ecc/Weideruiters/Bestuur%20Weideruiters/Weideblattie/2022/h.d.roelbruinenberg@outlook.com
mailto:weideruitersac@gmail.com
mailto:pennweideruiters@gmail.com
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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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 2023 VAN DE 

WEIDERUITERS IN EEN APARTE BIJLAGE OM TE 

PRINTEN. Veel plezier met alle activiteiten en 

succes met de wedstrijden!  

 


