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Reserveren van de baan als je graag alleen wilt 
rijden, dan geven we dit op de agenda aan. Als 
je zonder reservering naar de club gaat 
controleer altijd eerst even de agenda  
https://www.weideruiters.nl/agenda  

 
Van de bestuurstafel 

Beste leden, 
De komende 
maanden worden 

jullie gevraagd voor vrijwilligers werk om 
de boel bij de vereniging een beetje op te 
knappen. Iedere derde zaterdag van de 
maand zal iets georganiseerd worden in 
het kader van "klussen voor de vereniging". 
Er zijn veel vrijwilligers nodig om e.e.a. 
weer een beetje op de rit te krijgen. De 
grote klus thema's dit jaar zullen zijn: het 

opknappen van de Oude Hal en het 
herstellen van de bestrating. 
Komende zaterdag beginnen we met de 
voorzijde van de Oude Hal op te ruimen en 
op te knappen. Volgende maand willen we 
beginnen met het herstel van de 
bestrating. Dat is een hele klus en kan niet 
zonder ervaren (be)straters gebeuren. Dus 
we zijn op zoek naar ervaren (be)straters in 
het netwerk van de leden. Straters die 
samen met 2 a 3  vrijwilligers per 
herstel-groepje (de sjouwers 
en slepers ) de bestrating 
kunnen herstellen gedurende 
enkele zaterdagochtenden. 
We weten dat het zwaar werk is, maar de 
sportschool kan je dan die dag wel 
overslaan. Financieel gezien kan de 
vereniging dit werk nu niet uitbesteden, 
maar de staat van de bestrating is heel 
slecht zoals iedereen zelf kan zien, zodat er 
wel wat moet gebeuren.  
We zien jullie aanmeldingen en tips met 
enthousiasme tegemoet, mailen kan naar: 
weideruiters@gmail.com o.v.v. IKKLUSMEE 
 
Met vriendelijke groet 
Richard Borgman namens het bestuur 
 
Het bestuur is compleet: welkom Bianca en 
Angela! 
We zijn na lange tijd van zoeken helemaal 
compleet met een zevenkoppig bestuur! 
Bianca Rombout hadden we al leren kennen als 
enthousiast lid van de activiteiten commissie, 
samen met Angela Kreeft is zij bezig met het 
vinden van sponsoren voor niet alleen de grote 
Bixiedag, maar ook voor de aanschaf van een 
kunststof dressuurring om het aanzien van de 
wedstrijden een facelift te geven. De beide 
dames vonden een plekje aan de bestuurstafel 
goed passen bij hun activiteiten en de zittende 
bestuursleden hebben hen van harte welkom 
geheten. Hieronder stelt Angela Kreeft zichzelf 
voor. De foto is van haar kinderen, maar zodra 
we kunnen plaatsen we een foto van haar, 
zodat jullie haar bij een ontmoeting herkennen. 
 

Activiteitenkalender 2022 (alle data onder 
voorbehoud. Bij opening inschrijving wordt 
definitieve datum gegeven.)       

•   17 juni Duo lessen Jill Huybregts 
•   18 juni Kluszaterdag 10 – 13 uur 
•   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  

• M.i.v. 1 april zijn er op de eerste 
zaterdag van de maand weer 
buitenwedstrijden met de nieuwe 
proeven!! 

mailto:weideruiters@gmail.com
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Even voorstellen 
Hallo Weideruiters, mijn naam is Angela 
Kreeft, ik ben 36 jaar oud en heb 2 dochters 
Leonie en Lynn. Ik woon samen met Jeroen in 
Nieuweroord. We hebben 2 pony’s: Bingo en 

Frozen hier rijden 
beide dochters op.  
Vroeger heb ik zelf ook 
altijd paard gereden en 
de passie blijft in het 
bloed. Heb zelf ook 
een paard voor 
recreatief gebruik. ik 

ben vanaf 2004 werkzaam bij het NNCZ als 
Assistent Wonen en Zorg bij ouderen en 
daarnaast actief in de EHBO-wereld en sta 
hiervoor veel evenementen als vrijwilliger. 
Voor de club ben ik ook vrijwilliger als EHBO’er 
tijdens wedstrijden en activiteiten. Tijdens de 
jaarvergadering werd ik gevraagd om lid te 
worden van de activiteiten commissie dit is 
erg leuk om te doen. Vanaf mei ben ik ook 
bestuurslid geworden. We zijn bezig met het 
organiseren van een grote Bixiedag op 
zaterdag 20 augustus 2022. Ik hoop jullie te 
zien bij de activiteiten en wedstrijden van De 
Weideruiters.  
Groetjes Angela   
 
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.  De eerste lessen zijn al 
gegeven en de deelnemers hebben het prima 
naar hun zin. Wil je nog aansluiten? Neem 
contact op met onze lescoördinator Roel 
Bruinenberg 
h.d.roelbruinenberg@outlook.com  

Mennen 
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! 
 
Van de Activiteiten Commissie 
E-mailadres: weideruitersac@gmail.com  
 
Wat geweest is.............. 

            De afgelopen 
periode hebben we 
weer verschillende 
activiteiten gehad. 

 
Lessen van Jill Huybregts 
We begonnen met 1 keer per 2 maanden les, 
maar hebben nu ondertussen 1 keer per 
maand op de vrijdagmiddag tussen 13:00 en 
17:00 uur de duolessen van Jill Huybregts. Leuk 
om te zien wat een verschillende paarden en 
pony's hieraan meedoen, 
van alle niveau's groen tot 
aan lichte tour. 20 mei was 
de vorige les en komende 
vrijdag is de volgende. 
Lijkt het jou nou ook leuk 
om een keer mee te doen 
dan kan je een mailtje 
sturen naar weidruitersac@gmail.com met 
jouw 06 nummer. Je wordt dan toegevoegd 
aan de plannings app voor de lessen van Jill. 
Een keer komen kijken kan natuurlijk ook altijd. 
 
GPS rit Dwingelderveld 
Met 17 deelnemers hebben we een leuke 
geslaagde GPS tocht gehad. De meesten waren 

in 2.5 uur weer binnen. 
Na afloop was het 
gezellig met een broodje 
knakworst en wat te 
drinken.  
 

https://www.weideruiters.nl/agenda
mailto:h.d.roelbruinenberg@outlook.com
mailto:weideruitersac@gmail.com
mailto:weidruitersac@gmail.com
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. 
Crosslessen 
 in Elim 

                               
Op de 

woensdagavond 
hebben we de 
komende vier  

woensdagen crosslessen in Elim. Op 1 juni 
hadden we de eerste les. Waar we begonnen 
met een klein groepje. Het weer zat mee, het 
terrein lag er mooi bij alle ingrediënten voor 
een leuke les. Met een groot aantal 
verschillende hindernissen is er uitdaging voor 
iedereen. De eerste les is er gesprongen over 
tonnen, boomstammen, hegjes en balken.  
Ik ben benieuwd naar de komende lessen als de 
waterbak, de op- en afsprongen en de andere 
hindernissen nog zullen volgen. 
As woensdag is de volgende les. We hebben 
omdat de les van afgelopen woensdag ivm het 
weer niet door kon gaan een extra les 
ingepland op dinsdagavond 5 juli. Opgeven kan 
per les. weideruitersac@gmail.com 
 
Activiteiten voor de 
komende periode: 
 
Ruiterfit 
Al aardig wat leden hebben zich opgegeven 
voor de ruiterfit training  gegeven door Sharon 
Mersman van Fit & Ride. De training is as 
woensdag 15 juni. Er zijn 2 groepen waarvan de 
eerste start om 19:00 en de tweede om 20:15. 
Er zullen oefeningen worden gedaan met yoga-
ballen, gewichtjes, balanskussen, ringen en 
springtouwen, ladders en nog meer voor een 
betere balans, evenwicht, snelheid, kracht en 
lenigheid. Wil je 
meedoen, stuur dan 
een mail naar de 
activiteitencommissie?  
De kosten zijn €10 voor 
leden en €12.50 voor 
niet-leden. 
 
Zwemmen in Wijster 
We gaan zwemmen in 
Wijster met paarden en pony's. In Wijster is er 
mooi zwemwater voor de paarden. Het is rustig 

en afgelegen, maar wel goed bereikbaar met 
de trailer. Het water loopt mooi geleidelijk af 
waardoor ze er allemaal wel in durven. Op een 
aantal plekken is het ook zo diep dat ze echt 
kunnen zwemmen. Vanaf 11:00 zijn wij 
aanwezig tot ongeveer 14:00. Wij zorgen voor 
drinken en maken lekkere broodjes hamburger 
voor na het zwemmen.  
De kosten voor leden €7.50 en voor niet-leden 
€ 10.00, dit is inclusief een broodje hamburger 
en 1 drankje. 
 

 
 
Op zaterdag 20 augustus organiseren wij een 
grote Bixie dag. Er worden dressuur, spring en 
begeleidingsproeven gereden. De ruitertjes 
kunnen meedoen aan ponyspellen, er is een 
clini/show en diverse kraampjes. We gaan er 
één groot Bixiefeest van maken en sluiten dan 
ook af met een parade. 
De organisatie van deze dag is een hele 
organisatie en zijn we al een poosje druk mee. 
Lijkt het jou nou leuk om die dag te komen 
helpen stuur dan even een berichtje naar de 
activiteitencommissie. Alle hulp die dag is 
welkom! 
 
Van de Sponsor Commissie 
Wij, Angela en Bianca zijn bezig met de werving 
van sponsoren. We hebben een geweldige 
accommodatie en terrein, maar dit vergt nogal 
wat onderhoud. Dit brengt ook kosten met zich 
mee en daarnaast zijn er ook zaken aan 
vervanging toe of willen we materialen 
aanschaffen. Als je in de hal kijk hangt er maar 
een handje vol sponsorborden. Wij willen 
proberen de hal wat voller te hangen. Samen 
hebben we al meerdere sponsoren benadert. 
De uitkomst tot nu toe is al meer dan 20 
bedrijven die een bijdrage willen leveren aan 
de Bixiedag. Sponsoren vinden voor 
reclameborden lijkt toch wat lastiger. Daarom 
willen we ook jullie vragen of je nog mogelijke 

weideruitersac@gmail.com
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sponsoren weet. In de bijlagen hebben wij de 
verschillende sponsormogelijkheden 
toegevoegd. Heb je een eigen bedrijf, familie, 
vrienden of kennissen met een eigen bedrijf 
dan zijn er verschillende reclame 
mogelijkheden bij de Weideruiters, waarmee 
de club steunt en het verenigingsleven in stand 
houd. Ideeën en vragen kan je mailen naar 
Angela en Bianca via de 
mail weideruitersac@gmail.com. 
 

 
Van de dressuurcommissie 
De outdoorwedstrijden lopen weer en ondanks 
stoffige omstandigheden komen de 
deelnemers met veel plezier naar ons terrein. 
Voor de dagen zelf zijn er meerdere posten te 
bezetten en reserves voor het geval er iemand 
uitvalt zijn welkom. 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 
 
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  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:weideruitersac@gmail.com
mailto:secr.weideruiters@hotmail.nl
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. 
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ACTIVITEITEN KALENDER VAN 

DE WEIDERUITERS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag 15 juni 2022 Crossless in Elim 

woensdag 15 juni 2022 Ruiterfit 

vrijdag 17 juni 2022 Les Jill Huybregts 

woensdag 22 juni 2022 Crossless in Elim 

zaterdag 25 juni 2022 jaarmarkt Noordscheschut 

zondag 26 juni 2022 Zwemmen in Wijster 

woensdag 29 juni 2022 Crossless in Elim 

zondag 3 juli 2022 Oefenwedstrijd zonder 

startkaart 

dinsdag 5 juli 2022 Crossless in Elim 

vrijdag 8 juli 2022 Les Jill Huybregts 

zondag 31 juli 2022 Oefen springen (wordt verzet 

ivm bezetting hal) 

zaterdag 20 augustus 2022 Bixiedag 

zondag 28 augustus 2022 Spetterrit 

zondag 4 september 2022 Clinic WE- Gemma Nienhuis ovb 

zaterdag 17 september 2022 Clubkampioenschappen 

zondag 2 oktober 2022 Oefenwedstrijd zonder 

startkaart 

zondag 9 oktober 2022 Tweedehands beurs en 

koetsenbeurs 

zondag 30 oktober 2022 Oefen springen 

dinsdag 1 november 2022 Grondwerk 


