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Activiteitenkalender 2020
Door het COVID-19 virus zijn alle
activiteiten afgelast
Geen lessen in de kerstvakantie!
In de 2 weken vakantie hebben we geen
lessen, je kunt je opgeven voor een clinic
bij Leanne, Savannah of Roos.
Tijdens deze clinics worden de richtlijnen
van het RIVM in acht gehouden. Een clinic
zal met maximaal twee ruiters worden
verreden en zal een half uur duren.
Overige informatie volgt.
Wedstrijdkalender 2020
●
●
●
●
●
●
●

11 & 12 december – dressuur
8 & 9 januari – dressuur
30 januari – bixie
5 & 6 februari – dressuur
20 februari - bixie
5 & 6 maart dressuur
27 maart - bixie

Bestuurstafel

Een half jaartje nu ben ik voorzitter van de
Weideruiters. Nadat ik de eerste keer voor
deze functie gevraagd was, hoopte ik stiekem
dat ik hier niks van weer hoorde. Immers het
paardenwereldje was bij mij nogal behoorlijk
onbekend en ik had het druk genoeg. Doordat
mijn dochter Silke lid van de vereniging is en
hier ook lessen volgt ben ik betrokken bij de
Weideruiters. Echter men was mij nog niet
vergeten en wederom werd ik gevraagd.
Ondertussen had ik er mooi de gelegenheid
gehad om erover te denken en tijdens de ALV
de voorzittersfunctie op mij genomen. En
gelukkig hoef ik het niet alleen te doen, maar

samen met een volledig kundig en
gemotiveerd bestuur.
Wat ik aantref is een actieve vereniging, op
een mooie locatie, die het heel goed doet met
nog veel potentie maar ook met vele
uitdagingen. Er wordt veel georganiseerd; een
mooi vol outdoor en indoor seizoen, helaas
moet ik nu schrijven dat dit eventjes niet zo is.
De Corona pandemie maakt dat alles anders
is. Wedstrijden, lessen en alle activiteiten
kunnen even niet door gaan of slechts op een
aangepaste manier plaatsvinden. Dit alles
heeft zijn weerslag op het vereniging-zijn. Het
elkaar niet ontmoeten, geen wedstrijden,
geen kantine, beperkte lessen en veel
discussies over wat nu nog wel kan en mag.
Duidelijk wil ik hebben dat het bestuur zich
heeft te houden aan de regels zoals door de
overheid bepaald.Wij kunnen ons geen boetes
of sancties veroorloven, dat is onze
bestuursverantwoordelijkheid. Verder wordt
er constant overlegd wat kan nu nog wel
binnen de regels waarbij de grens mag en kan
worden opgezocht Bovendien moet dat alles
financieel en praktisch wel uitvoerbaar zijn.
Wij allen hopen dat de hele Corona pandemie
spoedig voorbij is en ik hoop dat wij de
vereniging solidair zijn en blijven om samen
hierdoor te komen en om straks weer verder
te kunnen waar we gebleven waren.
Er wordt gewerkt aan plannen om de oude hal
op te knappen. Financieel is er op dit moment
nog geen goede dekking. De Corona pandemie
maakt dat het ook eventjes lastig is om dit te
doen, je weet niet goed wat ons nog te
wachten staat.
Verder verlaten Laura en Chaca om
persoonlijke redenen het bestuur en zullen wij
op zoek moeten naar 2 nieuwe leden, tenzij
die zich zelf aanmelden.
Het bestuur vergadert in de regel de eerste
donderdag van de maand. Hebben jullie zaken
die je graag besproken wilt hebben mail
iemand van bestuur. Graag houden wij de
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lijntjes kort en stellen contact met de leden op
prijs.
met vriendelijke groet,
Roelof Otten
Huishoudelijke mededeling

Op 17 november is er een nieuwe
persconferentie. Wij hopen dat er dan een
versoepeling van de maatregelen mag
plaatsvinden. Wat de uitkomst ook zal zijn, het
bestuur is momenteel hard bezig een
oplossing te vinden voor de volwassenen
lessen. Zodat we ter zijne tijd goed nieuws
kunnen brengen!
Vrijwilligers gezocht!

We houden het samen netjes...toch?
Iedereen weet het, iedereen zegt dat het
gedaan wordt en toch....liggen er wekelijks
mesthopen in onze rijhallen en op het
omliggende terrein, hoeveelheden zand in de
doorgangen en haren en hoefkrabsel in de
stands.
Voorkom ergernis van jezelf en anderen. Laten
we ook in tijden van haast en beperkingen
proberen ons prachtige complex opgeruimd te
houden. Bijkomend voordeel: Als
begeleider/groom houdt het je tijdens het
wachten ook nog eens lekker warm, dat
vegen. Goed voorbeeld doet goed volgen, zo
houden we het mooi en gezellig. Alvast
bedankt!

Heb jij leuke ideeën? Wil je dat deze ideeën
ook worden uitgevoerd? De activiteiten
commissie zoekt nog een leuk nieuw lid met
goede ideeën en een gezonde bak motivatie.
Herken jij je hierin? Schrijf dan een berichtje
naar acweideruiters@gmail.com
Vind jij het leuk om wedstrijden te
organiseren voor de allerkleinste of talenten
in de dop? De bixie commissie zoekt nog extra
handen! Kom jij helpen? Stuur een berichtje
naar secr.weideruiters@hotmail.nl
Rabobank Clubsupport

Corona maatregelen

Ook dit jaar was het Rabo ClubSupport weer
een groot succes! Dankzij iedereen die de
moeite heeft genomen te stemmen, heeft de
Weideruiters €211,67 gekregen vanuit de
Rabobank. Bedankt voor het stemmen!
Vanaf 4 november gelden er nieuwe Corona
maatregelen. Naar aanleiding van deze
maatregelen heeft de Weideruiters het
jammerlijke besluit moeten nemen de
volwassenen lessen voor de komende twee
weken op te schorten. De jeugd lessen met
ruiters onder de 18 gaan gewoon door.
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Banketstaven actie

Dit jaar hebben we ook weer een lekkere
banketstaven actie! Ondanks dat Corona ons
voor uitdagingen zet, denken wij dat er veel
mensen zijn die de Weideruiters een warm
hart onder de riem willen steken. Daarom
heeft het bestuur besloten deze actie wel
door te laten gaan. Er zijn al een aantal
banketstaven verkocht via de facebook
pagina’s van creatieve leden en ook familie
app groepen lijken het goed te doen.
1 banketstaaf kost €3,50
3 banketstaven kosten €10
Het aantal staven dat je hebt verkocht kan je
uiterlijk 17 november mailen naar
pennweideruiters@gmail.com en dan zorgen
wij dat de banketstaven op jouw naam klaar
liggen bij de club, waarna je ze naar je "klant"
kan brengen. Bij het afhalen graag het totaal
bedrag betalen met pin.
Jullie ontvangen bericht rond welke tijd de
banketstaven af te halen zijn. We zijn heel
benieuwd naar jullie creatieve oplossingen om
ook in deze tijd zo veel mogelijk banketstaven
te verkopen!
Hoefjes van Fifty-fifty
Nou, daar kwam mijn baasje weer aan met
haar vlechtspullen. Dat betekende dus weer
een wedstrijd. Ik liep een beetje te zwiepen
met mijn staart maar stiekem vind ik de
aandacht altijd wel gezellig.. Ik zag mijn
tweede bazin ook al met haar spulletjes
rondlopen, dat had ik nog niet eerder
meegemaakt.
Hophop de trailer in en op pad met mijn twee
baasjes. Ik deed ontzettend mijn best voor

twee dressuur proefjes, al
duurde het lang. Ik dacht dat
ik klaar was, maar de jongste
bazin bleef op me zitten en we
moesten uit de zon de
donkerte in. Maar toen
stuurde baasje me naar een
hindernis! Dat vind ik pas leuk!
Baasje werd wat zenuwachtig
maar dat maakte me niet uit.
Gelukkig mocht ik gauw de zon
weer in en daar zag ik nóg
meer hindernissen. Zou ik ze allemaal mogen
doen? En ja hoor, baasje stuurde me en ik
hielp haar wel over die sprongen heen. Ik
vloog!! Mijn baasjes hebben nog nooit zo hard
om mij gejuicht.
Daarna mochten we ook nog eens rondjes om
tonnen lopen, hard rennen kan ik wel. En toen
eindelijk na een super lange dag kreeg ik ook
nog eens drie fleurige lintjes op mijn
hoofdstel. Wat bleek? We waren kampioen
geworden! Toen ik eindelijk op stal
terugkwam was mijn oude maatje best wel
jaloers, want hij is ook dol op springen!
Hopelijk mag ik volgend jaar weer meedoen. Ik
kan het alle collega paarden en pony’s
aanraden, vooral de Barrel Race is tof. Tot
dan, Fif.
Groetjes uit de westernles!

Wie had ooit gedacht dat ik nog eens mee zou
doen met een clubles op een rijvereniging? Ik
niet. Ik was toch van het recreatieve buiten
rijden? Gewoon, lekker stappen aan een lang
teugeltje en genieten van de natuur. En op zijn
tijd even een sprintje trekken natuurlijk!
Totdat ik hoorde over de nieuwe western les
bij de weideruiters. Ik zag filmpjes voorbij

Het Weideblattie!
Oktober 2020

komen op Facebook waarbij, op een hele
ontspannen manier, bepaalde oefeningen
werden gedaan. Ik reed op dat moment de
quarter horse van een vriendin en het leek me
een goed moment om met dat paard zelf
beter te leren rijden. Dus ik gaf me op voor
een proefles en wat beviel me dat goed!!
Inmiddels rij ik nu 3 maanden mee in deze
gezellige 'lol met je knol' les. Want dat staat
voorop in deze les. Plezier hebben, genieten
en met respect voor het paard rijden. De les is
ontspannen en gezellig, om beurten rijden we
bijvoorbeeld een horsemanship parcours of
een trail. Terwijl onze fantastische juf Roos
uitleg en tips geeft aan degene die het
parcours rijdt, luistert de rest aandachtig want
wat kunnen we veel van elkaar leren! Vooral
omdat we allemaal zulke verschillende
paarden hebben (paints, tinker, ijslander,
schwarzwalder fuchs, een clydesdale, draver,
KWPNer) en iedereen zo zijn eigen
aandachtspunten heeft. Daarbij is het zo gaaf
om te voelen hoe iedereen enthousiast en blij
is voor elkaar als het goed gaat en hoe we
elkaar motiveren als het even niet lukt. Hoe
dan ook, het is altijd goed, iedereen wacht
met geduld op elkaar en gunt elkaar het beste.
Het is een soort vriendengroep die elke
donderdag samen komt en de rest van de
week grapjes met elkaar maakt in de
groepsapp en foto's deelt van mooie bosritjes.
Zo fijn dat ik deze leuke groep mensen heb
mogen leren kennen!
Inmiddels heb ik de quarter
omgeruild voor een
KWPNer. Want voor de
mensen die denken dat je
daarmee geen hekjes kunt
openen: niets is minder
waar. En hoe gaaf is het dan
om ineens clubkampioen te
worden, vooral omdat het
meedoen daar aan mij
eindelijk de kans gaf om
eens in een mooie jurk op
een paard te mogen zitten,
de droom van elk meisje....

De lessen zijn divers: de ene week doen we
horsemanship, de andere week trail en de
manier waarop verschilt per week dus we
hebben nog niet 1 keer dezelfde les gehad!
Het doel van horsemanship is te kijken wat de
ruiter kan en niet wat de kwaliteiten van het
paard zijn. Er wordt gekeken naar de
teugelhulpen en de algemene houding van
handen, armen, benen en lichaam. Het geheel
moet relaxed overkomen, zonder onnodige
hulpen of verschuivingen van de zit.
De trail bestaat uit een spoor met
verschillende nagebootste hindernissen uit de
natuur. Het paard moet volledig vertrouwen
hebben in de ruiter en niet schrikken van de
hindernissen.
Er zijn verschillende hindernissen:
- een hek, wat geopend en gesloten moet
worden nadat de combinatie er door is
gereden
- minimaal vier balken waar het paard over
moet stappen of draven zonder deze aan te
raken
- het achterwaarts gaan volgens een bepaald
patroon (vaak een L-figuur) tussen balken of
pionnen
- een slangfiguur rijden tussen balken of
pionnen
- een item (bijvoorbeeld een pion of een
emmer) van A naar B brengen
- een complete draai maken in een klein
vierkant zonder de balken aan te raken
Ook hierbij staan de manier hoe het
paard reageert en de hulpen die de
ruiter geeft centraal. Alles gaat op
een rustige vriendelijke manier met
zo weinig mogelijk teugelhulpen.
Inmiddels worden er plannen
bedacht om eens te gaan voetballen
met de paarden (niet omdat dat bij
western rijden hoort, maar gewoon
omdat het heel leuk is) en er is een
heuse mechanische koe aanwezig
waarmee je je paard kunt trainen om
een koe te 'cutten' zoals dat heet.
Hiervoor moeten we nog even door
oefenen want zo ervaren zijn we allemaal nog
niet.
Maar.... oefening baart kunst!
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Voor wie twijfelt of deze les iets voor hem of
haar is zou ik willen zeggen: kom een keer een
proefles volgen!!

Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je
dan even minstens 24 uur van te voren af bij
de instructie.

Klusteam
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00
tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en
rondom de vereniging.

Weideruiters familie

Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het ons dan weten via
weideblattie@gmail.com

Sponsoren

De Weideruiters familie is uitgebreid!
Henko en Lindsay hebben op 27 oktober een
prachtig dochtertje, genaamd Noëlla,
gekregen!
Ook Ilona en Bryan hebben visite gehad van
de ooievaar. Op 7 september is hun zoontje
Mayson geboren!
Beide gezinnen, heel veel gefecliteerd en veel
geluk en gezondheid gewenst!
Algemeen
Lestijden
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak
Dag
Tijdstip
Instructie
Maandag
18:00 –
Leanne
20:30
Koetsier
Dinsdag
19:30 –
Savannah
20:30
Pieters
Woensdag 10:00 –
Savannah
11:00
Pieters
19:00 –
20:00
Donderdag 18:30 20:30

Leanne
Koetsier
Roos Knip
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