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Activiteitenkalender 2021
• 13 februari
online PubQuiz
• 29 augustus
Spetterrit
• 20 november
Sinterklaas
•
Wedstrijdkalender 2021
(onder voorbehoud)
• 5 & 6 maart
Dressuur
• 27 maart
Bixie

Van de bestuurstafel
Ondanks de lock-down zit het bestuur niet stil,
want er spelen meerdere zaken die natuurlijk
gewoon doorgaan. Zoals jullie wellicht hebben
kunnen zien is het dak van de oude hal
behoorlijk aan het lekken. De dakbedekking is
sinds de bouw behoorlijk poreus geworden en
is aan vervanging toe. Er worden door drie
bedrijven offertes gedaan. De lening bij de
bank wordt onder de loep genomen of we
wellicht met een lagere rentestand wat
verruiming in het budget kunnen verkrijgen.
Het is een dilemma, want zonder goede banen
kunnen we in het indoor seizoen geen
wedstrijden organiseren en mede met die
inkomsten naast de contributiegelden, houden
we het complex in stand.
De afgelopen maand januari is er voor de
penningmeester ook veel te doen geweest met
het innen van die contributiegelden. Er is
verwarring over contributie die gezien wordt
als lesgeld, en met het uitvallen van die lessen
was het niet duidelijk waarom er toch betaald
moest worden. Zoals hierboven aangegeven:
de contributie is lidmaatschapsgeld dat ingezet
wordt voor de vereniging als geheel, met alles
dat daarbij komt kijken.

Ook de KNHS afdracht zat er deze maand bij,
een verplichte betaling die geheel buiten het
lidmaatschapsgeld staat, maar wel door de
vereniging geïnd moet worden en dan
doorgesluisd wordt naar de bond.
Om een transparanter financieel beeld te
geven waar alle betalingen voor staan, staat er
een nieuw contributie systeem in de steigers,
zodat iedereen een duidelijk beeld heeft waar
het betaalde geld voor dient. De voorstellen
hiertoe zullen ruim vóór de Algemene
Ledenvergadering aan de leden toegestuurd
worden.
Aangezien het bijeenkomen van grote groepen
ook na 2 maart niet direct in de lijn der
verwachting ligt, gaan we vooralsnog een
digitale ALV opzetten, zodat we met de
hiervoor genoemde zaken aan het werk
kunnen. Mochten jullie alvast een idee willen
krijgen hoe dit in zijn werk gaat:
https://sportclubdrenthe.nl/kennisbank/bestu
ur-en-beleid/alv-organiseren-tijdens-decoronacrisis hier heeft Sport Drenthe een
handleiding voor geschreven en deze leidraad
zullen we gaan gebruiken bij de organisatie van
de ALV 2021. Mocht een fysieke bijeenkomst
dan toch mogelijk zijn, dan zijn in ieder geval
alle leden van de stukken op de hoogte.

Vooralsnog mikken we op 30 april 2021.
Het bestuur heeft dus een drukke tijd voor de
boeg. We hopen op jullie voortgaande steun en
waar mogelijk inbreng, bijvoorbeeld door
toetreding tot een commissie of het klusteam.
Corona maatregelen

Helaas zijn de beperkende maatregelen nog
langer van kracht: tot en met 2 maart gaan we
door zoals de afgelopen weken.
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Hopelijk hebben de maatregelen resultaat en
kunnen we na de volgende persconferentie
een gunstiger bericht sturen.
Wil je de hal, oud of nieuw, reserveren voor je
individuele rit, kijk naar de beschikbaarheid op
https://www.weideruiters.nl/agenda
NB: In de periode 25 februari – 10 maart kan er
NIET via de app bij Frédérique gereserveerd
worden, dit kan wel bij Martha of (bij
voorkeur) via weideruiters@gmail.com
Vanuit het activiteitencommissie
Vrijdagavond 29 januari hebben we voor de
jeugd een online bingo georganiseerd, er
deden in totaal achttien kinderen mee! Het
was een geslaagde avond en er zijn leuke
prijzen gewonnen!

Je opgave bevestig je door middel van
overmaken van: €7,50 per persoon of €15,00
per gezin (hetzelfde huishouden) naar:
NL45 RABO 0316 664 960 ten name van De
Weideruiters. Dit is incl. het borrelpakketje en
natuurlijk een gezellige avond!!
Klusteam: herhaalde oproep!!
Zoals jullie hebben kunnen zien is het klusteam
wekelijks druk. Henk Doldersum zorgt er met
de bakvlakker (Dank aan de familie Post dat we
deze mogen lenen!) voor, dat we een super
bodem hebben. Helaas worden de mannen wat
ouder, maar niet minder enthousiast. Wel zou
het fijn zijn als ze wat extra handen in konden
roepen bij de wat grotere klussen. Het hoeft
dus niet iedere week te zijn maar: Wie wil onze
klusteam (eventueel op afroep) versterken!!
Als we het samen doen zijn de klussen zo
geklaard….. en het is nog gezellig ook!
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00
tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en
rondom de vereniging.
Wedstrijd commisie
Hierbij
stellen
de
leden
van
wedstrijdcommisie zich aan jullie voor:

Voor de volwassenen hebben we een PubQuiz
in petto: op zaterdagavond 13 februari hebben
we serieuze en triviale vragen klaarstaan. Voor
ieder wat wils. Opgave kan tot 10 februari met
een mailtje naar: acweideruiters@gmail.com
Graag je adres vermelden, want….dit hebben
we nodig om een leuk borrelpakketje te
kunnen bezorgen. Daarnaast is er voor de
winnaars een goedegevulde poetskist en een
privéles van Leanne te veroveren en voor de
verliezers hebben we een troostprijs!

de

Ik ben Greta Berghuis (57 jaar) en woon in
Zuidwolde samen met mijn man. Wij hebben
drie kinderen die allemaal samen met partner
elders wonen in Drenthe. Inmiddels hebben we
ook drie kleinzoontjes van 3, 1 jaar en van twee
maand oud. Wij wonen net buiten Zuidwolde
met een stukje weiland. Hier staan mijn twee
paarden overdag lekker te grazen. We hebben
ook nog een hond Trobat (Rottweiler) en een
poes. Eigenlijk kom ik uit Fryslân en dat kan je
ook goed aan mij horen. Ik ben
verpleegkundige en operatieassistent. Op het
ogenblik werk ik als verpleegkundige in de wijk
bij Buurtzorg in Meppel.
Via Facebook ben ik bij de Weideruiters
gekomen. Drie jaar geleden stond hier een
oproep voor ruiters voor verenigingslessen.
Hier had ik wel behoefte aan, een vereniging
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met een club leven, helemaal iets voor mij. Nu
was er ook nog een les op de woensdag
ochtend en dat sprak mij helemaal aan. Lekker
met leeftijdgenoten genieten van deze
geweldig leuke sport, daarna gezellig even in
de kantine koffiedrinken. Wat wil je nog meer
in het leven.

Even weer bij de les Greta
Zo raakte ik in een team van enthousiaste
dames die het allemaal vreselijk druk met hun
werk hebben en toch ook nog samen de
wedstrijden draaiende houden voor de club.
Mijn maatjes zijn Karina, Jolien, Daniëlle,
Laura, Alie, Christa en Dineke.
We hebben een leuk team en iedereen heeft zo
haar eigen stukje dat geregeld moet worden. Ik
regel de jury leden en probeer elke wedstrijd
iemand anders te krijgen om te jureren zodat
het leuk blijft voor de ruiters om naar de
wedstrijden in Elim te komen. Elke keer een
ander jury dan krijg je goed zicht in hoe het gaat
met de africhting van je paard of pony en hoe
je er als team voorstaat.
Nu verlaten Laura, Jolien en Daniëlle onze
groep. Allemaal om andere redenen en ik wil ze
heel graag bedanken dat ik altijd op hen terug
kon vallen als ik eens iets niet wist. Gelukkig
blijven ze ons nog wel helpen op het
secretariaat. Tot ziens bij het secretariaat!
Vacatures M/V wedstrijdcommissie

Hoe ben ik dan in de
wedstrijdcommissie beland?
Hier zijn er twee schuldig aan. Karla en
Daniëlle. Deze dames zijn zo actief en
enthousiast over De Weideruiters dat je wel
met dit virus besmet wordt. Als wedstrijdruiter
stond ik natuurlijk regelmatig bij het
secretariaat om mij aan te melden en de
coupons op te halen. Deze twee straalden het
uit: Samen de schouders eronder dat is en blijft
hun motto. Wedstrijden organiseren levert
geld op en zo kunnen we onze mooie
accommodatie voor de club behouden. Maar
onze wedstrijdcommissie heeft ook veel hulp
van de klus mannen en vrouwen. De bakken
zijn altijd keurig gesleept en de ringen uitgezet.
Toiletten keurig schoon en de kantine
opgeruimd. Als we deze vrijwilligers niet
hadden. Allemaal bedankt voor jullie inzet.

Nu zouden we natuurlijk heel graag nog een
paar enthousiaste leden of ouders van leden
erbij willen hebben, zodat we weer een grote
groep hebben met allemaal een kleine taak. Zo
blijft het voor iedereen leuk om dit voor de
vereniging te blijven doen. Ook mannen zijn
van harte welkom, want die denken toch
anders over bepaalde zaken en we moeten
blijven vernieuwen om de sport leuk te houden
voor alle leden. Denk je: ik wil wel een kleine
taak in deze commissie vervullen, laat het
weten: 06 33 642 942. Met 1 uurtje in de week
zijn we al erg blij met je hulp!!! Dat moet toch
lukken. Samen zijn we sterker en kunnen we
veel meer. Schroom dus niet om je aan te
melden ook al weet je er niks van, er is altijd
iets waar je ons mee kunt helpen. Ik zou graag
mensen persoonlijk willen benaderen, maar ik
ken nog heel weinig mensen en die doen
allemaal al wat voor de club. Groetjes van het
Fryske famke, Greta Berghuis.
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vele handen licht werk en het is ook nog
gezelliger, maar er is nog plaats genoeg!

Karina stelt zich voor:
Ik ben Karina Schonewille-Blokzijl, ik ben 44
jaar, getrouwd met Senny Schonewille. Ik woon
in Hollandscheveld.

Hallo allemaal
Zal me nog een keer voorstellen heb dat voor
het bestuur ook al een keer gedaan, ik ben
getrouwd met Dirk, samen hebben we twee
kinderen en vijf kleinkinderen. Sinds 2000
wonen wij in Elim. Ik kom sinds ca. 2006 bij De
Weideruiters. Zit in de wedstrijdcommissie
voor de dressuurwedstrijden en regel daarvoor
de vrijwilligers. Op dinsdagavond doe ik de
kantinedienst en dat is heel gezellig!
Groetjes Alie

Dineke Kuiper

Ik zal me nog een keer voorstellen voor wie mij
niet kent (dat kan ik me haast niet voorstellen
hihi). Ik ben Dineke Kuiper, woon samen met
Egbert Kuiper en onze vier kinderen in
Nieuweroord. Naomi rijdt bij De Weideruiters
op de maandag en woensdagavond op haar
pony Eclips. En dan zit je opeens zo maar bij de
wedstrijdcommissie in. Helaas gaan er veel uit
deze groep weg. Ik regelde al de Bixie
wedstrijden en zo hebben we besloten om alles
samen te voegen en organiseren. Zo maken

Ik ben in 1983 lid geworden van De
Weideruiters (was toen 7 jaar). Begon
natuurlijk bij de pony’s als springruiter. Eerst
met een volautomaat C pony. Met mijn D en E
pony sprong ik in de klasse Z. Toen ik 18 werd
kwam er een paard en ik vervolgde mijn spring
carrière tot ik de punten in het L vol had en M
moest starten. Ik zag ineens beren op de weg
of nou ja in het parcours. Heel hoog… iets met
leeftijd zeggen ze dan. Op concours reed ik
alleen nog dressuur en heb mijn laatste
wedstrijd gereden in Pesse in de klasse M2
toen ik 4 maanden zwanger was (van Sanne
2001) Toen heb ik het paard verkocht met het
idee “later “ weer een jong paard aan te
schaffen. In 2004 kwam nr. 2: Nienke. Tussen
beide nog wat jonge paarden gereden voor
andere mensen, maar geen concoursen. Dat
zou ik immers “later” gaan doen. Door een
pony te kopen voor Sanne toen ze 4 jaar werd
is dat “later” er voor mij nooit gekomen. Ik had
ook die behoefte niet meer, want ik vond het
veel leuker om verkleed bij de Bixies rond te
hollen. Nienke deed voor spek en bonen ook al
mee, die kon zelf amper aan lopen maar ja…ik
had haar goed vast. Sanne heeft haar ponytijd
inmiddels afgerond als dressuurruiter in de
klasse Z en is de 18 gepasseerd en heeft
inmiddels een jong paard in de klasse B. Zo snel
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gaat de tijd dus. Nienke (16) rijdt haar D pony
in het M2 daarnaast springt ze en reizen we
heel wat af voor eventing wedstrijden. Nienke
rijdt ook nog een 4-jarige Welsh E pony van
mijn vriendin Gea Schonewille (ook
actief VOOR het verhaal “later”) Deze heeft
tussen de 2 lockdowns een aantal wedstrijdjes
meegelopen en onze pijlen waren gericht op de
indoor kampioenschappen maar helaas…die
gaan niet door.

wat mee over competities, prijzen enz. maar
vind het vooral leuk om op de wedstrijddagen
bijvoorbeeld in de kantine te staan of op het
secretariaat te helpen samen met mijn maten
die Greta noemt. Dat is echt reuze gezellig. Dus
als u van gezelligheid houdt…sluit u aan bij de
wedstrijdcommissie.

Nu het “later” is ben ik gepromoveerd tot;
HOOFD: was, taxi,
chef afmester, chef
broodjesvoorzieningen, in en uit de wei”zetter”, nou ja gewoon …moeder.

Hihi ik ben Geisha een NRPS Palomino merrie
van 13 jaartjes jong. Ik ben vorig jaar verhuisd
omdat ik twee nieuwe baasjes heb gekregen
Manon en haar moeder Henriëtte. Ik sta op een
gezellige stal met veel andere pony's en
paarden. Mijn baasjes vinden mij heel lief en
betrouwbaar, maar ik ben natuurlijk een pony
dus als ik ergens geen zin in heb kan ik dat ook
wel laten merken. Manon en ik gaan
dressuurwedstrijden rijden zodra die stomme
corona weg is. Ik hou van diversiteit als ik niet
genoeg afwisseling heb ga ik een
beetje vervelend doen
tijdens
het

In de Bixie tijd heb ik 5 jaar de Bixie voor De
Weideruiters georganiseerd. In 2018 kreeg ik
het idee om mij in te zetten voor een nieuwe
parkeerplek en een opknapbeurt van de oude
manege. Dit is een lang verhaal, kortom, ik ben
bij de gemeente geweest met een plan om
steun te krijgen. In dat plan heb ik bepaalde
activiteiten geschreven die we zelf
ondernamen om geld te verdienen voor de
parkeerplaats. Misschien nog wel bekend:
sponsoren, de kerststavenactie maar ook
meer wedstrijden organiseren. Zo heb ik een
plan ingediend bij het bestuur om elke vrijdag
een wedstrijd te organiseren. Dit werd
aangenomen en doorgestuurd naar de
wedstrijdcommissie. Het zou handig zijn dat ik
zelf ook in de wedstrijdcommissie zou zitten.
Daar moest ik even over denken of mij dat niet
te veel werd maar toch deelgenomen aan de
groep. De wedstrijden liepen als een malle en
elke vrijdag zaten we van 16.00 uur tot 22.30
uur vol. Ondertussen hadden we een bedrag en
de werkzaamheden rondom de parkeerplaats
vorderden gestaag. Door de toenmalige
financiële toestand van de club is door het
bestuur er voor gekozen om het
parkeerplaatsgeld voor urgentere zaken te
gebruiken. Natuurlijk vond ik dit erg jammer en
voelde het alsof mijn plan in duigen viel.
Geplande werkzaamheden zijn tot op heden
dan ook gestaakt. Maar evenals deze Covid-19
crisis moeten we ook samen de club gezond
zien te houden. Ik heb begrip voor de situatie
maar eerlijk is eerlijk: daardoor zit ik nu op een
wat passievere manier in de commissie, denk

Groeten Karina
Hoefjes van Geisha

rijden. Gelukkig weten mijn baasjes dat en
gaan we ook regelmatig springen of zonder
zadel rijden. Ik en Manon zijn ook al eens op
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oefenwedstrijd geweest dit ging heel goed en
we hadden veel plezier. Deze wedstrijd hebben
we ook bij de Weideruiters gereden en ik vind
het super leuk dat ik als corona voorbij is hier
elke maandag heen mag om te lessen. Manon
heeft al eerder bij jullie gereden misschien
kennen jullie haar al, ze reed op Guro de pony
van Naomi. Manon vind het super leuk dat ze
weer terugkomt en nu met haar eigen
pony. We zijn nu al een jaar samen aan het
rijden en hebben al super veel vertrouwen in
elkaar. Ik hoop jullie snel te ontmoeten en dat
we veel rij plezier gaan bleven.
Hoefjes Geisha en groetjes van Manon

Algemeen
Lesplanning
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak
Dag
Tijdstip
Instructie
Maandag
18:00
– Leanne Koetsier
20:30
Dinsdag

19:30
20:30

Woensdag

10:00 –
11:00
19:00
20:00

Donderdag

– Savannah
Pieters
Savannah
Pieters
– Leanne Koetsier

18:30 - 20:30

Roos Knip

Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je dan
even minstens 24 uur van tevoren af bij de
instructie.
Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het
ons
dan
weten
via
weideblattie@gmail.com
Sponsoren

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!

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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