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Van de bestuurstafel 

 
Hallo Weideruiters, 
 

Wij hebben jullie een enquête gestuurd met 
vragen over betrokkenheid, vrijwilligers taken 
en de renovatie van de oude hal. Als bestuur 
geeft een enquête ons veel informatie in korte 
tijd. Met de informatie gaan wij de komende 
tijd aan de slag. We hebben van veel van jullie 
ook tekstuele antwoorden ontvangen. Deze 
kunnen we niet met jullie delen, maar de 
uitkomsten van de gesloten vragen willen we al 
wel graag met jullie delen. Wij hebben van de 
100 geadresseerden 65 ingevulde enquêtes 
ontvangen. Bedankt hiervoor! 
Een aantal mensen heeft aangegeven wel 
benaderd te willen worden of heeft een vraag 
gesteld. Hier willen wij natuurlijk graag op 
reageren of een antwoord op geven, maar een 
groot aantal hiervan is anoniem ingevuld. Dit 
maakt reageren naar deze personen voor ons 
lastig.  

Onderstaand zijn de resultaten in grafieken en 
tabellen weergegeven. 
Daar waar ONWAAR staat is er geen keuze 
gemaakt en/of geen antwoord gegeven. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

•    19 augustus klusochtend bij de club 
voorbereiding Grote Bixiedag aanvang 
09.30 uur 
•    20 augustus Bixiedag  
•    28 augustus Spetterrit 
•    31 augustus Ruiterfit 

        •   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!! 
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Zoals jullie kunnen zien geeft het een duidelijk 
beeld. De uitkomsten hebben ons als bestuur 
aan het denken gezet. De komende periode 
gaan wij hiermee en met jullie open 
antwoorden aan de slag en zullen als e.e.a. is 
uitgewerkt dit met jullie delen. 
Heb jij de enquête niet ingevuld maar wil je hier 
nog wel op reageren? Dat kan door een mailtje 
te sturen naar weideruiters@gmail.com. Je 
kunt natuurlijk ook altijd één van de 
bestuursleden aanspreken 
 
Bianca Rombout, bestuurslid/activiteiten 
commissie. 
 
 

 
 
 
 

Agenda https://www.weideruiters.nl/agenda 
 
De Clubkampioenschappen: 17 september 
Zaterdag 17 september staat in het teken van 
de Clubkampioenschappen. Een gezellige dag 
voor alle leden waar Lol met je Knol en elkaar 
ontmoeten het thema van de dag is. Natuurlijk 
is er ook een wedstrijdelement, want het is een 
kampioenschap. Dit jaar kan er gekozen 
worden voor het rijden van een dressuurproef 
of een Western Trail parcours. Je hoeft dus niet 
in je ‘eigen’ discipline te starten. Het 
kampioenschap gaat over twee onderdelen. 
Het tweede onderdeel is voor iedereen 
Vaardigheid. Hier is er de keuze uit drie 
niveaus.    Op 
https://www.weideruiters.nl/clubkampioensc
happen vind je de link naar de proeven Va01, 
Va02 en Va03. Bekijk ze en maak je keuze. 
Twijfel je? Overleg met je instructeur/coach 
wat het beste bij jullie als combinatie past. 

Na de prijsuitreiking (te paard) is er een 
BBQ. Wil je mee eten, geef dit dan aan bij 
je inschrijving: weideruiters@gmail.com 
o.v.v. Inschrijving Clubkampioenschappen 
 
Van de Activiteiten Commissie 
E-mailadres: 
weideruitersac@gmail.com  
 
Wat gaat er komen……… 

Klusdag dit keer op vrijdag! 

Vrijdag 19 augustus is er weer een klusdag. We 
gaan dan verder met het opknappen van het 
terrein en ’s middags met het opbouwen van 
het terrein en de hallen voor de Bixiedag van 
de volgende dag. 
Het weer lijkt vrijdag na de hittegolf van de 
komende week wat beter om te klussen. Wij 
zorgen voor muziek, drinken en een lunch 
tussen de middag. Wie komt er ook helpen 
deze dag? We beginnen om 09.30 uur. 
Aanmelden kan via een berichtje naar 
weideruiters@gmail.com maar gewoon binnen 
lopen en aanpakken is natuurlijk net zo leuk en 
gezellig! 
 

mailto:weideruiters@gmail.com
https://www.weideruiters.nl/agenda
https://www.weideruiters.nl/clubkampioenschappen
https://www.weideruiters.nl/clubkampioenschappen
mailto:weideruiters@gmail.com
mailto:weideruitersac@gmail.com
mailto:weideruiters@gmail.com
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Ruiterfit 
Na de geslaagde 
sportieve en 
gezellige ruiterfit 
trainingen de 
vorige 2 keren 

staat de volgende ruiterfittraining gepland met 
Sharon Mersman van Fit&Ride op 31 augustus. 
Er zullen oefeningen gedaan worden met 
yogaballen, gewichtjes, balanskussens, 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 €10.00 voor leden en € 12.50 voor niet-
leden.  
 
Activiteiten voor de komende periode  

https://www.weideruiters.nl/agenda 
 
Heb je zelf of familie of vrienden die bij de 
RABObank bankieren, dan kan je weer 
stemmen tijdens de RABO Club Support 
actie  en zo de vereniging steunen. Stemmen 
kan van 3 tot 27 september: De Weideruiters! 
 

 
 
Spetterrit 
Het is alweer bijna tijd voor de jaarlijkse 
Spetterrit in het Drents Friese Woud. Op 
zondag 28 augustus staat de spetterrit gepland. 
De kosten voor de rit inclusief drinken en een 
broodje hamburger zijn € 7.50 voor leden en  
€ 10.00 voor niet-leden. Opgave kan via 
weideruitersac@gmail.com. 

De route zal dit jaar op GPS worden uitgezet. 
We hopen dat we met een grote groep 
Weideruiters er een gezellige dag van kunnen 
maken.  
 
WE clinic van Gemma Nienhuis 
Op 4 september komt Gemma Nienhuis bij de 
club een WE lessen te geven. Het gaat om 
duolessen van 60 min. De kosten per 
combinatie zijn € 30.00. Voor niet-leden is dit 
€35,- We starten om 10.00 met de eerste 
duoles. 
 

 
 

Naast het geven van trainingen, demo’s en 
clinics heeft Gemma enkele paarden succesvol 
uitgebracht in de sport (Z dressuur). Haar 
ambities liggen bij het uitbrengen van paarden 
op Grand Prix niveau evenals het uitbrengen 
van paarden op Working Equitation niveau 4, 
het internationaal Master niveau waarin 
eenhandig gereden wordt. Momenteel start 
Gemma haar paard Devin in de klasse Z1 
dressuur en brengt ze hem op WE niveau 3 uit 
in de sport. 
Met geduld, een helder visie en op een eerlijke 
manier geeft zij instructie en traint zij haar 
paarden tot het hoogst haalbare in de sport. 
Gemma is Orun gediplomeerd. Opgeven kan 
via een mail aan de activiteitencommissie. 
Wanneer je met z’n 2en in 1 les wilt dan graag 
in 1 mail opgeven. Bij opgave ook graag het 
niveau vermelden, zodat bij de indeling hier 
rekening mee kan worden gehouden. 
weideruitersac@gmail.com 

https://www.weideruiters.nl/agenda
mailto:weideruitersac@gmail.com
https://d.docs.live.net/0454916b84fe0ecc/Weideruiters/Bestuur%20Weideruiters/Weideblattie/2022/weideruitersac@gmail.com
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GROTE BIXIE DAG 2022 

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 
clinic/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! 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 dag 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 
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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 2022 VAN DE 

WEIDERUITERS 

 

 

 


