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Activiteitenkalender 2022 (alle data onder
voorbehoud. Bij opening inschrijving wordt
definitieve datum gegeven.)
• 20 mei Duo lessen Jill Huybregts
• 29 mei Buitenrit Dwingelderveld
• 17 juni Duo lessen Jill Huybregts
• 26 juni Zwemmen in Wijster
• Mei/Juni cross les extern terrein Elim
• 3 juli oefenwedstrijd zonder
startkaart Bixie t/m Z2
• 20 augustus Bixiedag
• 28 augustus Spetterrit
• 4 september WE Clinic
• 17 september
Clubkampioenschappen
• 2 oktober oefenwedstrijd zonder
startkaart Bixie t/m Z
• 9 oktober Tweedehandsbeurs en
koetsenbeurs
• 30 oktober oefenspringen
Wedstrijdkalender 2022 outdoor
• Eerste weekend van de maand:
Zaterdag ZZL – B/BB
• 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.

Niet met trailers parkeren

tussen de rijhallen

Als je zonder reservering naar de club gaat
controleer altijd eerst even de agenda
https://www.weideruiters.nl/agenda
Ingekomen bericht
Beste Weideruiter,
Uw blijken van medeleven, de vele
hartelijke reacties, kaarten en prachtige
bloemstukken, ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, vader, grootvader en
overgrootvader
BEREND BLOKZIJL
waren overweldigend. Hartelijk dank!
We willen in het bijzonder onze waardering
uitspreken naar het bestuur voor het
respect, steun en betrokkenheid na het
overlijden van Berend.
Met vriendelijke groeten
Jannie,
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Van de bestuurstafel
Afgelopen maand werd
op vrijdagavond 22
april de Algemene
Ledenvergadering gehouden. Ondertussen
hebben alle leden de notulen per mail
ontvangen. Het was een gezellige avond,
waarbij het fijn was dat leden de moeite
hadden genomen of te komen of te laten
weten dat ze niet aanwezig konden zijn. Voor
de zwijgende meerderheid gaan we er als
bestuur maar vanuit dat jullie tevreden zijn hoe
één en ander verloopt.
Bestuurswissel
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen
van Alie Bijlsma als bestuurslid. Alie ontving als
dank voor haar inzet een cadeaubon. Alie blijft
nog
wel
actief
als
lid
van
de
wedstrijdcommissie, dus we zullen haar nog
steeds ‘aan de bakrand’ zien!
Als nieuwe bestuursleden verwelkomden we
Richard Borgman (klussen coördinator) en Roel
Bruinenberg (les coördinator). We wensen hun
een fijne, maar vooral gezellige tijd in het
bestuur toe.
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Vrijwilligers of het gebrek daaraan……..
Terugkerend punt van zorg is het achterstallig
onderhoud dat door gebrek aan inkomsten en
mankracht in de afgelopen coronajaren niet
heeft kunnen gebeuren. Er wordt hard gewerkt
aan het werven van fondsen (Zie de
maandelijkse oproep voor het aanbrengen van
sponsoren)
met
name
door
de
wedstrijdcommissie. Wat ook een terugkerend
punt van zorg is, is de terughoudendheid van
onze leden de vereniging hun steentje bij te
dragen. De wedstrijden zijn nu onze grootste
bron van inkomsten. Ook al doe je zelf niet mee
aan wedstrijden, dan is hulp bij de organisatie
hiervan een directe manier om mee te helpen
aan het verkrijgen van inkomsten voor de club.
Ook hoef je niet zelf lid te zijn van de vereniging
om een handreiking te doen. Vraag je ouders,
partner of iemand in je omgeving die het leuk
zou vinden samen iets te doen, om een keer te
helpen. Richard Borgman coördineert de
klussen, dus bij hem kan je terecht als je je op
één of andere manier in wilt zetten ánders dan
bij een wedstrijd. Voor dat laatste kan je bij
Jamilla terecht: jamillakyra@gmail.com
Namens het bestuur,
Frédérique, secretaris
Contact Club Alg.: weideruiters@gmail.com

Agenda https://www.weideruiters.nl/agenda
Lespakket wordt uitgebreid
De afgelopen jaren is De Weideruiters vooral
een vereniging voor dressuur en WE/’Lol met je
knol’ geworden. Om toch de paardensport in
het complete scala ruimte te geven is er de
mogelijkheid om in te schrijven voor een
lespakket springen. Meer informatie hierover
zal deze week afzonderlijk rondgestuurd
worden.

Daarnaast zijn we bezig ook het mennen weer
op te starten. Coby Joosten heeft hiervoor het
initiatief genomen en naast een inventarisatie
van belangstellenden, ook een instructeur
gevonden. Carla de Zeeuw zal na de zomer een
kennismakingsles houden. Bij voldoende
animo zal het mennen in september kunnen
starten. Dit zal dan op de donderdagavond na
de WE groep zijn. We houden jullie op de
hoogte en als je iemand weet die wil komen
mennen: geef het door!
Wat is er gebeurd de afgelopen maand:
Afscheid van Inge
Helaas hebben we
afscheid moeten
nemen
van
instructeur Inge
van ’t Hooge. Tot
haar spijt was het
begeleiden van de jeugd op woensdagavond
niet meer te combineren met haar drukke
baan. Haar laatste les was een feestje me een
leuke stoelendans als afsluiting. We wensen
Inge veel succes toe in haar werk en hopelijk
zien we haar regelmatig bij de club!
Lentefeest Elim
De Culturele Vereniging Elim had gevraagd of
er een mogelijkheid was in onze hal een groot
dorpsfeest
te
kunnen
organiseren.
Samenwerking met de ‘buren’ is altijd een goed
idee, dus de voorbereidingen werden getroffen
en dat was tijdens de ALV goed te horen toen
er
soundchecks
werden
gedaan!!
Zaterdagavond vond het feest plaats en zondag
werden er in de hal dartwedstrijden gehouden.
Het terrein was
dinsdag
alweer
helemaal leeg en
alle partijen kijken
terug op een prima
samenwerking.
Van de dressuurcommissie
De outdoor wedstrijden gingen in het eerste
weekend van april van start. Hoewel
outdoor….het weer in de week voorafgaand
was nat, nat, en nog eens nat en de buitenbaan
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daardoor onberijdbaar. De wedstrijdcommissie
moest besluiten de wedstrijd naar binnen te
verplaatsen en in plaats van twee proeven
slechts één proef per combinatie aan te
bieden. Helaas vonden niet alle combinaties dit
de moeite van het komen waard, maar
uiteindelijk was het toch een succesvolle
wedstrijddag. De beslissing werd alom
gewaardeerd. Een totaal ander beeld gaf de
wedstrijd van afgelopen zaterdag. Waar we de
vorige keer water teveel hadden, was er nu
geen druppel gezien. Willem had twee dagen
gesproeid maar toch hing er aan het eind van
de zaterdagmiddag een mist van stof boven de
ringen. De auto’s van de juryleden waren
grauw van het stof, maar iedereen had een
prima dag gehad.
Komend weekend zijn we gastheer voor de
Oranjeruiters. Ook deze wedstrijden genereren
een deel van de inkomsten die we nodig
hebben voor het onderhoud en renovatie van
de accommodatie.
In het eerste weekend van juni organiseren we
zelf weer een wedstrijd. Vrijdagmiddag worden
de ringen uitgezet en zaterdags wordt er
gereden. Sta je niet ingedeeld, maar wil je wel
helpen? Geef dit door aan Jamilla of
secr.weideruiters@hotmail.nl
Winstpunten wijziging vanaf de Z
210 - 227,5
1 winstpunt
228 – 245
2 winstpunten
245,5 en hoger 3 winstpunten

Van de Activiteiten Commissie

E-mailadres: weideruitersac@gmail.com
Ponykamp < 18
Het ponykamp is door het uitblijven van
inschrijving niet doorgegaan. Hopelijk kan een
volgende editie wel plaatsvinden.
Duolessen Jill Huybregts: 20 mei en 17 juni
13.00 – 17.00 uur. In groepjes van twee krijg je
een uur les van Jill. Opgave bij de Ac.cie. €82,50
leden/87,50 niet-leden per combinatie.
Zondag 29 mei
organiseren we
weer een GPS
buitenrit op het
Dwingelderveld.

Start bij het Bezoekerscentrum Ruinen,
Benderse 22. De route is ongeveer 15 km, max.
6 ruiters per groep. Tussenstop met drinken en
iets lekkers, broodje knakworst bij terugkomst.
Deelnemers onder de 16 jaar moeten
vergezeld worden door een volwassene. Leden
€7,50/niet leden €10,00.

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

Zwemmen in Wijster: zondag 26 juni
WE Clinic: zondag 4 september, info volgt
Het volledige programma staat in de aanhef en
op de website. Nadere info volgt in het
Weideblattie van de maand met de activiteit.

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.

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

Sponsoren
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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.
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