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Activiteitenkalender 2021
• 23 Oktober Paarden rommelmarkt
• 23 nov sluiting online verkoop loten
voor de Grote Clubactie
• Kerstvakantie clinics
Wedstrijdkalender 2021 outdoor
• 5 en 6 nov: 2e Indoorwedstrijd met
ieder eerste weekend vrijdagavond
Z1 – ZZL
• Zaterdagen B – M2
• Zaterdag 18 december - Rubriek B
dressuur pony's (1e selectie Indoor
Regiokampioenschap 2021).

Van de bestuurstafel Ditmaal een bijdrage van
onze onvolprezen penningmeester Martha
Bisschop: “Aangezien ik nog veel vragen krijg
over de nieuwe mutatie formulieren met het
oog op de vernieuwde opzet voor 2022 , even
nog keer de uitleg: Wie nu lessend lid is graag
de nieuwe even invullen en mailen, want dan
kan ik de incasso’s aanpassen (diegene die lid is
geworden na 1 juli van dit jaar hoeft niets te
doen, zij hebben de vernieuwde versie al
ingevuld). Buiten het winterabonnement en de
ondersteunende leden, betaalt ieder lid het
basis bedrag en de KNHS afdracht per jaar.
Uitbreiding van basispakket
Dit is uit te breiden met 1 : het volgen van
lessen en/of 2 : het huren van de hallen of
terrein. Dit gaat per maand , kwartaal of per
half jaar. Hopelijk wordt het hierdoor wat beter
begrepen wat men in kan of moet
invullen. (formulier is als bijlage verstuurd,
maar ook te vinden op onze website
https://www.weideruiters.nl/lid-worden).
Diezelfde mutatie formulieren kunnen gebruikt
worden om ondersteunend lid te worden.
Voor maar € 27,50 per jaar steunt men de

vereniging al. Vraag mensen om je heen
hiervoor, ieder lid is welkom!!
Sponsoren gezocht!
Daar naast kunnen we nog wel reclameborden/
doeken gebruiken. Contract kan doorlopend of
per periode van x-jaar. Wie weet iemand in je
omgeving die wel zou willen sponseren d.m.v.
een bord of doek dan zijn ze van harte welkom.
We willen samen graag de vereniging laten
voortbestaan en de prijzen zo laag
mogelijk houden. Dus moeten we met zijn
allen er ook voor zorgen dat er andere
financiën binnen komen. Zet je in voor het
verwerven van nieuwe leden , sponsoren of
reclameborden.
Eenvoudig zelf sponsoren kan ook. Er loopt nu
nog de actie bij de Plusmarkten om je
vereniging te steunen met punten. De
Rabobank ClubSupport gaat van start. Bankier
je bij de RABO dan kan je je stem uitbrengen op
onze vereniging. Wil je wat meer doen, dan
loopt ook de Grote Clubactie nog.
Voor meer informatie en het sturen van
mutatieformulieren kan je bij mij terecht:
Penningmeester Martha Bisschop mail adres :
pennweideruiters@gmail.com
Renovatiefonds
Het ingestelde banknummer waarop men kan
doneren heeft al een begin bedrag. Ook de
kleine geldkistjes in de kantine leveren de
broodnodige muntjes op en daar zijn we heel
blij mee! Mocht je een bijdrage willen
overmaken
dan
kan
dit
naar:
NL89RABO0368708160 t.n.v.
Landelijke
Rijver./Ponyclub De Weideruiters. met
vermelding: bijdrage renovatie. Alle kleine
beetjes helpen om het samen (nog) mooier te
maken!
Corona maatregelen Ofschoon de
coronamaatregelen
dermate
versoepeld zijn dat we in groepen kunnen
rijden, blijft het 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
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Clubkampioenschappen 2021

De kampioenschappen werden afgesloten met
de prijsuitreiking te paard gedaan door onze
voorzitter Roelof Otten en zijn dochter Silke.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
De kampioenen aan het woord:

Zaterdag 11 september was het zover: de
Clubkampioenschappen. Om half tien konden
de WE deelnemers en de bixie ruiters de baan
in om hun kunnen te tonen aan de jury.
Alexandra had twee bekwame juryleden
uitgenodigd die met interesse de prestaties in
de rubrieken trail en horsemanship
beoordeelden. Bij de trail was Marco
Bakhuizen de winnaar, voor horsemanship
kreeg Sharon Scholtens de hoogste punten. Na
onderlinge vergelijking had Sharon het beste
totaal resultaat en is de WE Clubkampioen
2021. Mary Slingerland jureerde de dressuur
en het springen van Naomi en Sanne. Deze
laatste wist in beide takken als beste uit de bus
te komen en mag zich dit jaar Clubkampioen
Bixie noemen. Bij de paarden deed er een klein
gezelschap amazones mee. In de dressuur en
bij het springen kwam Anne Meerman op de
eerste plaats en heeft dit jaar de wisselbeker in
haar bezit. Bij de pony’s was het spannend. Jury
Monica den Drijver had een klus, want er werd
zeer netjes gereden. Ymke Wubst werd eerste
in dressuur, Jasmijn Bos deed dat bij het
springen. Met de onderlinge resultaten was het
toch Jasmijn Bos die zich voor het derde
achtereenvolgende jaar clubkampioen bij de
pony’s mag noemen. Zij mag dan ook de
wisselbeker behouden.
Naast alle vrijwilligers die meehielpen om alles
zo vlot mogelijk te laten verlopen, waren alle
deelnemers behulpzaam bij het opruimen van
alle attributen die op het terrein stonden.
Allemaal heel hartelijk bedankt dat deze dag zo
gezellig en sportief verlopen is!! Martha heeft
de foto’s gemaakt die op FB terug te vinden
zijn.

Sanne Koops met
Black Beauty Clubkampioen Bixie
Hallo, ik ben
Sanne Koops. Dit
was
mijn
allereerste
wedstrijd
van
paardrijden. Ik
vond het super
leuk en het was
ook super goed
gegaan. Het is
leuk
om
clubkampioen te
zijn.
Clubkampioen Paarden: Sanne Meerman met
Peerke
Op 11 September heb ik voor de eerste keer
meegereden met de Clubkampioenschappen
bij De Weideruiters. Na al een aantal jaren
twijfelen om eens mee te doen was ik dit jaar
snel overtuigd om ook een keer mee te strijden
tijdens de clubkampioenschappen. In alle
vroegte zijn we begonnen met het wassen en
knotten om zo goed mogelijk voor de dag te
komen. Eenmaal aangekomen zag het hele
terrein er goed uit met al voldoende trailers,
mooi springparcours en heel veel andere leuke
attributen. We beginnen met de dressuur,
tijdens het inrijden
wel wat spanning
van alle drukte op
het terrein, maar
vanaf
het
binnenrijden van de
ring
heeft
hij
nergens meer last
van. Tijdens de hele
proef zet hij zijn
beste beentje voor.
Vervolgens mogen
we
springen.
Wanneer we de bak
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inrijden heeft hij gelijk door dat we nog iets
leuks gaan doen. Met de
volle focus en controle springen we een mooi
foutloos rondje. Aan het einde van de dag mag
ook iedereen nog een rondje ringsteken, wat
nog best moeilijk kan zijn door alle spannende
obstakels in de bak, maar ook dit was een hele
leuke ervaring!
En wat blijkt uiteindelijk tijdens de
prijsuitreiking, we winnen het dressuur, we
winnen het springen en worden ook nog eens
clubkampioen! Na zo’n lange tijd geen
wedstrijden rijden was deze eerste keer weer
starten en gelijk clubkampioen wel de kers op
de taart en konden we weer heel trots
terugkeren naar huis!

winkels en webshops €17,50. Heb je aan 1
plekje niet genoeg dan kun je altijd voor 2
plekjes kiezen dan worden de kosten wel iets
anders: twee plekjes voor leden €7,50 niet
leden €10,00 en voor winkels/webshops
€25,00.
Voor die dag worden leden gevraagd en
uitgedaagd een lekkere mooie taart, cake of
heerlijke koekjes te bakken. In iedere categorie
is een prijs te winnen. De baksels worden in de
kantine verkocht en de opbrengst zal worden
gestort in het Renovatie Fonds.
Opgeven kan via: gruyt102@planet.nl

De Clubkampioenen Jasmijn en Sharon komen
in het volgende Weideblattie aan het woord.
Van de activiteitencommissie
We hebben versterking!! We zijn heel blij met
het aanbod van Bianca Rombout om toe te
treden tot de activiteiten commissie! Haar
dochter Tessa wordt per 1 januari lid van onze
vereniging, maar gelukkig wilde Bianca zich al
voor die tijd inzetten voor onze club. Zij was
jarenlang de stuwende kracht bij de activiteiten
commissie van De Raairuiters in Nieuweroord,
dus we krijgen een ervaren commissielid erbij.
In het volgende Weideblattie zal het team
ActCie zich aan jullie voorstellen. Voor nu:
Welkom Bianca!
NIEUW MAILADRES Activiteiten Commissie
Hebben jullie tips of leuke ideëen mail ze naar
Let op: aangepaste activiteiten kalender en
mailadres. weideruitersac@gmail.com
Tweedehands paarden rommelmarkt met
bak-competitie! Taarten en koekjes dus 😉
Zaterdag 23 oktober kun je je oude paarden
spullen verkopen op de tweedehands paarden
rommelmarkt! We beginnen om 11:00 tot
ongeveer 15:00.
De plekken zijn 3 meter breed en 2 meter diep.
Voor leden €5.00 voor niet leden €7.50 voor

Consumptie bonnen
Per 1 juli krijgen onze vrijwilligers die helpen bij
een wedstrijd 2 consumptie bonnen.
Die bonnen is alleen op die dag te besteden,
met die bonnen kun je patat, snacks, tosti of
een flesje frisdrank bestellen, koffie thee of
ranja is onbeperkt.
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!
Verkoop jij de meeste loten dan kun je een
prijsje winnen!
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Klusteam
De banen worden wekelijks mooi gesleept en
gesproeid, maar de heren beginnen een beetje
te ‘steigeren’, want als ze op het terrein willen
beginnen liggen er niet alleen mesthopen op de
parkeerplaatsen
maar ook in de
rijbanen. Voordat
er dus gesleept en
gesproeid
kan
worden moeten
ze eerst aan het
ruimen. Als dit een
incidenteel voorval zou zijn, dan is dat
natuurlijk een vervelend oponthoud, maar niet
onoverkomelijk. Helaas is het een wekelijks
terugkomende ergernis over meerdere hopen
in alle banen! Als we op de vrijwillige inzet van
deze heren willen blijven rekenen, dan zullen
we elkaar op het opruimen van mest moeten
aanspreken of helpen, leden en instructeurs.
Het team is nog steeds (te) klein om nonchalant
met hun inzet om te gaan. Stellen we het op
prijs dat de banen gesleept worden dan zullen
we de mest op moeten ruimen: het klusteam is
daar niet voor.
Het team is goed bezig, maar kan altijd hulp.
Het hoeft dus niet iedere week te zijn. Je kan je
melden bij Roelof als je af en toe zou willen
helpen (0653294443). Als we het samen doen
zijn de klussen zo geklaard….. en het is nog b
ook!
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00
tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en
rondom de vereniging, maar als je liever op een
andere dag iets wilt doen, dan kan dat
natuurlijk altijd! Er zijn nog klussen blijven
liggen na het NL Doet weekend, zo zijn nog niet
alle ruiten in de oude hal schoon, heb je even
tijd? Zie de klus!
Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het
ons
dan
weten
via
weideruiters@gmail.com

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!
Algemeen
Lestijden
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak
Dag
Tijdstip
Instructie
Maandag
18:00
– Nicole Kist
21:00
Dinsdag
17:30
– Savannah
18:30
Pieters
Woensdag 09:30 –
Savannah
10:30
Pieters
19:00–
Inge van ‘t
20:00
Hooge
Donderdag 18:30
- Alexandra
20:30
Huizinga
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je dan
even minstens 24 uur van te voren af bij de
instructie.
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
an 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.
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