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Activiteitenkalender 2021
• 26 juni ruiter fit Fitness (zonder
paard) en Houdinganalyse (met p.)
• 29 augustus Spetterrit
• 18 september BBQ
• 18 september grote clubactie
• 20 november Sinterklaas
Wedstrijdkalender 2021 outdoor
(onder voorbehoud)
• 19 juni Bixie & Meetmoment
• 3 juli Dressuur
• 7 augustus Dressuur
• 21 augustus Bixie
• 4 september Dressuur
• 18 september
Clubkampioenschappen

Van het bestuur tafel

Beste leden en vrienden van de Weideruiters
De vorige keer dat ik dit stukje 'van de
bestuurstafel' schreef zaten we nog in de Lockdown en was er de hoop dat spoedig het 'oude
normaal' weer normaal zou worden.
We zijn op de goede weg en langzamerhand
worden de activiteiten weer opgepakt en
kunnen er weer wedstrijden gehouden
worden. Erg belangrijk voor de vereniging,
immers het is een van de activiteiten die bij de
vereniging horen. Het geeft weer leven in de
brouwerij. Bovendien is het wel de manier om
geld voor de vereniging te verdienen en dat
geld zijn we hard nodig om alles draaiende te
houden.
Om alles draaiende te houden is ook inzet van
de leden/vrijwilligers nodig. Nu wringt het hier
een beetje. Het is steeds moeilijk om

vrijwilligers te krijgen. Daarom had het bestuur
het lef om iedereen maar in te delen en als je
niet kunt zorg je maar voor vervanging en als je
dat ook niet doet of kunt betaal je maar een
gering bedrag om dan op die manier de
vereniging te steunen. (deze informatie heeft
iedereen gehad.)
Even voor iedereen: de Weideruiters is een
vereniging met rechten en plichten. De
vereniging is “wij”. Niet iedereen beseft dat en
komt er later achter als er een beroep op hem
of haar gedaan wordt. Tja, dat heb je nu
eenmaal met een vereniging. Daar staat
tegenover dat leden ook tegen kostprijs
gebruik kunnen maken van hetgeen de
vereniging te bieden heeft. Winst maken is
geen doel voor een vereniging.
De Algemene Leden Vergadering (ALV) zit er
op. We kunnen op een geslaagde vergadering
terug kijken. Het is online best wel goed gelukt.
Het nieuwe beleidsplan is goedgekeurd! kijk
hier naar, want dat betekent: 'schouders'
eronder. Het nieuwe contributie stelsel is
akkoord bevonden en ook het investering
voorstel over de renovatie van de oude hal.
Wanneer er akkoord is van de Stichting
Waarborgfonds Sport en de gemeente
Hoogeveen kunnen we in onderhandeling met
de bank(en). De bedoeling is om bestaande
leningen weer opnieuw af te sluiten onder
betere condities, waarbij de lasten voor de
vereniging niet hoger worden. Maar hoe
minder we hoeven te lenen des te beter. Nu
kunnen we allerlei acties bedenken waarbij we
weer een beroep moeten doen op heel veel
vrijwilligers, wij zien dat niet zo zitten. De
meesten hebben hier geen tijd of zin in.
Daarom het volgende; noem het maar een
bedelbrief. Geen verhoging van contributie of
huren, deze dekken de lopende kosten en zo
hoort het. Ik vraag om een gift, gewoon
eenmalig om de renovatie (deels) te kunnen
bekostigen.
Hiervoor
hebben
we
een
apart
bankrekeningnummer geopend zodat alle
giften hierop komen en opdat er geen geld
bedoeld voor de renovatie verdwijnt in de
exploitatie.
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Hoe het geld besteed wordt daarvan legt het
bestuur t.z.t. verantwoording af en als dan alles
klaar is dan gaan we een leuk feestje houden
met alle donateurs en ik hoop op een groot
feest !
Het
rekeningnummer
is:
NL89RABO0368708160
Landelijke
Rijver./Ponyclub De Weideruiters. met
vermelding: bijdrage renovatie
Ook niet leden kunnen zo bijdragen aan de
vereniging, dus delen zou ik zeggen. tot zover
en tot ziens.
Roelof Otten - voorzitter

Wij plaatsen nogmaals een oproep voor extra
commissieleden. Zie dit als een persoonlijke
uitnodiging. Helaas is onze commissie heel
klein en zijn we opzoek naar vrijwilligers die
onze groep willen komen versterken. Ook de
jeugd is welkom!
Lijkt het je leuk om samen gezellige activeiten
te organiseren, stuur ons een mailtje. Je bent
van harte welkom! acweideruiters@gmail.com
Ruiter fitness
Fitness maar dan voor het paardrijden hoe leuk
is dat en alle lessen zijn voor jong en oud!
Een van onze rijdende leden kwam met dit erg
leuke idee en regelt het zelf met een klein
beetje hulp van iemand uit het ac.
Op zaterdag 26 juni hebben we ‘s morgens de
ruiter fitness. Voor deelname kan je je opgeven
vóór 21 juni via acweideruiters@gmail.com
Er zijn op 26 juni 2 keuzes:

Corona maatregelen
KNHS en gemeente: Paardrijden en lessen
Het rijden van paarden, individueel en in
groepsverband is zowel binnen als buiten
toegestaan. Dit geldt voor alle hippische
accommodaties. Volwassenen mogen weer
sporten in groepen van maximaal 50 personen
zonder 1,5 meter afstand te houden als dat
nodig is voor het sporten. Jongeren en
kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter
afstand meer te houden tijdens het sporten.
Reserveren,
registratie
en
een
gezondheidscheck zijn voor een binnen
accommodatie verplicht, dus dit blijven we
doen. Binnen moet men een mondkapje
dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
Wil je de hal, oud of nieuw, reserveren voor je
individuele rit, kijk naar de beschikbaarheid op
https://www.weideruiters.nl/agenda
We hopen dat tijdens de persconferentie 22
juni weer verdere versoepelingen komen .
Vanuit de activiteitencommissie

1. Les ruiterfitness. Zonder paard. Doel: fitness
oefeningen ter bevordering van een goede
balans en houding tijdens het rijden. €10,00
euro pp in groepjes van 4. Ongeveer 30-45
minuten per groepje.
2. Houdingsanalyse te paard. De instructrice
begeleidt sinds kort vanuit de ruitercoach
opleiding maar ook vanuit haar fysiotherapie
opleiding. Dit is een houdingsanalyse te paard:
je krijgt aan de hand van een beoordeling in
stap/draf/galop/halthouden en evt. andere
oefeningen tips en tricks aangereikt over je
houding. Ook krijg je wat oefeningen om die
verbeterpunten ook daadwerkelijk te
verbeteren!
Houdingsanalyse is €17,50 pp in een groepje
van 2 of 20 euro als je alleen wilt.
Duurt 15-30 minuten. Je krijgt na de analyse
alles uitgewerkt + oefeningen en tips om mee
aan de slag te gaan via de mail toegestuurd.
Opgave vóór 21 juni:
acweideruiters@gmail.com
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Barbecue
Een heerlijke BBQ voor al onze
leden maar ook voor onze
lesgevers. Deze zal plaats vinden
op zaterdag 18 september na
onze clubkampioenschappen tijd
wanneer de BBQ’en aan gaan weten we nog
niet precies maar iedereen heeft genoeg om
zijn of haar pony/paard naar huis te brengen.
We kijken er naar uit weer gezellig samen na
praten, over de clubkampioenschappen maar
vooral het samen zijn, want wat hebben wij dat
gemist in deze rare periode.
Grote Clubactie
Zaterdag 18 September 2021 begint de
verkoop van de grote clubacie en dit jaar doen
wij ook weer mee! Informatie over de verkoop
krijgen jullie allemaal per mail in augustus, Jong
en oud kunnen loten verkopen voor de club!
Dit jaar zal het verkopen op ‘coronaproof’ wijze
gaan en zal de verkoop het meeste gaan via
online verkoop. De jeugd krijgt boekjes met
een qr code, maar ook de volwassenen kunnen
zo meehelpen de kas van de club te spekken!
We hopen een goede verkoop!

Klusteam
De afgelopen maanden is er al vaak een oproep
gedaan om het klusteam, al dan niet
incidenteel, te komen versterken. Gelukkig
hebben we een kanjer kunnen verwelkomen:
Willem van Dalen komt het team versterken.
Dat ook niet-leden de club een warm hart toe
dragen blijkt uit de toezegging van Bert van
Dop om bij specifieke (timmer) klussen te
willen helpen. Met de komst van beide heren is
de gemiddelde leeftijd van de groep
gehalveerd terwijl het aantal mensen bijna is
verdubbeld. Welkom heren en fijn dat jullie je
tijd beschikbaar stellen. Henk Doldersum zit

helaas ernstig in de lappenmand. Wij
wensen hem een spoedig herstel toe.
Kees Sok is nog steeds een zeer
gewaardeerde vaste kracht en ook Stoffer
Oelen en Henk Eeftink zijn er dinsdags bij om
het complex rijklaar te houden.
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! De vereniging zijn wij, dus ook jij, zie dit
als een persoonlijke uitnodiging om te helpen,
je inzet wordt door alle leden gewaardeerd.
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00
tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en
rondom de vereniging.
Even Voorstellen
Ik ben Alexandra Huizenga, woon in Nieuw
Balinge samen met mijn man, 2 paarden en 2
hondjes.
In het dagelijks
leven heb ik
samen met mijn
man een klussen
bedrijf met de
nadruk
op
keukens en geef
ik privé lessen.
Lekker druk en
afwisselend dus.
Toen ik in 2001 klaar was met mijn de opleiding
in Deurne (4-jarige sport opleiding) heb ik me
vooral gericht op de dressuur, want springen is
gewoon niet mijn ding. Een aantal jaren na mijn
opleiding ben ik me meer en meer gaan
verdiepen in de invloed van houding en zit van
de ruiter op het paard. En wat zie ik mooie
dingen gebeuren als je iemand wijst op kleine
onvolkomenheden of dingen waar ze zich niet
bewust van waren. Doel is voor mij om met
zulke kleine hulpen samen met mijn paard te
werken om het beste uit ons te halen, of uit een
combinatie die ik begeleid.

Het Weideblattie!
Juni 2021

Mijn klantenbestand bestaat voornamelijk uit
combinaties die geen wedstrijd ambities
hebben bij de KHNS, maar wel hun paard
correct op willen leiden. En dit gaat van het
gemiddelde rijpaard, naar gangen paarden en
van mini tot maxi. Het opleiden bestaat voor
mij uit een combinatie van onder de man, aan
de hand, longeren maar ook huisvesting,
voeding en tuigage vind ik belangrijk om mee
te nemen in het hele verhaal.
Toen ik mijn huidige paard kocht ontdekte ik de
Working Equitation. Was gelijk verliefd op deze
tak van sport, maar nog meer met de
gedachtegang erachter. Rust, respect en
wederzijds
vertrouwen
zijn
echte
sleutelwoorden. Het gaat mij niet om het
spektakel in de ring, maar dat je paard je
partner wordt/is en daarmee samen een
dressuur proef, een stijl-trail-, een speed-trail
parcours kan rijden en zelfs koeien kan drijven.
Met als doel dat 1-handig allemaal te kunnen,
dan moet je je paard wel op je zit gaan rijden
en vertrouwen hebben in elkaar, zo gaaf!
Ik heb dus op dit moment 2 paarden: Yfke
(kruising Fries, New Forrest en Lippizaner) en
haar 2-jarige dochter Bom Terra van een
Lusitano hengst. Lusitano’s zijn bij uitstek WE
paarden, echte werk paarden voor in het veld,
koel in de kop, dapper maar heel veel power als
dat nodig is. Met Yfke heb ik eerder wel
wedstrijden in de WE gereden, maar door het
verhuizen naar Drenthe en haar moederschap
ligt dat even stil. Ze staan bij ons aan huis en
lopen 24/7 buiten op de track, wei of in de bak
en hebben een schuilstal.
In onze vrije tijd genieten we van ons plekje,
de omgeving, de paarden en onze 2 Sintbernard hondjes.
Groetjes Alexandra (Alex)
We wensen Alexandra veel plezier bij onze
vereniging en met name met de
donderdagavond groepen!

Hitteprotocol
Het warme weer komt eraan… hoe zat het ook
alweer met het wel of niet door gaan van de
lessen boven de 27 graden… weet jij het nog?
Je leest het hitteprocotol op onze site
Hitte Protocol 2020 | weideruiters
Vrijwilligers lijst outdoor 2021
Vorige maand is er een lijst naar alle leden
gestuurd
met
de
indeling
voor
vrijwilligerstaken. Op deze lijst staan onze
rijdende leden 4 dagdelen of minder ingedeeld.
Waarom deze indeling? De vereniging heeft de
inkomsten van wedstrijden nodig om financieel
het hoofd boven water te houden. Om dit te
organiseren is de inzet van leden nodig, leden
die allemaal vrijwillig lid zijn van De
Weideruiters. Op dit moment worden er
dressuur- en Bixie/jeugd- wedstrijden
georganiseerd, maar dit kunnen ook springmen- of WE- wedstrijden zijn als daar vraag
naar is. Met de inkomsten uit deze wedstrijden
kan de contributie laag gehouden worden. Als
je niet wilt meehelpen of niet op komt dagen
terwijl je ingedeeld bent, wordt er €25 euro in
rekening gebracht. DIT IS GEEN BOETE. Onze
vereniging is een samenwerking van
vrijwilligers. Wil je dit niet, dan ben je alleen
‘gebruiker’ en draag je dus op een andere
(financiële) wijze bij aan het in stand houden
van ons complex. Dit is een vrijwillige keuze en
die respecteert de vereniging.
Voor het indoor seizoen wordt er naar een
andere oplossing gezocht, maar de inzet van
leden is hard nodig als er activiteiten
georganiseerd worden die helpen bij het
voortbestaan van de club. Er is om allerlei wijze
geprobeerd de leden zelf aan te laten geven
wanneer ze wat zouden willen doen, met
slechts een enkele reactie voor inzet waar met
veel dank gebruik van is gemaakt. Hebben jullie
een idee hoe dit samen te organiseren is, of
hoe je zelf kan bijdragen aan de invulling van
taken,
mail
je
idee
naar:
secr.weideruiters@hotmail.nl
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Sponser Kliks

NLDoet

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!

Dit jaar heeft de vereniging
deelgenomen aan de landelijke actie NLdoet op
28 en 29 mei. Janny had om half negen de
koffie en koeken klaargezet en het bestuur
stond
paraat
met
gereedschap
en
schoonmaakmiddelen om samen met de leden
de verlate voorjaarsklussen te gaan doen. Als
eerste kwam Henk Eeftink (op de fiets!!),
vanuit het AZC werden we ondersteund door
Hazrath. Hij had vrijdag al geholpen bij een klus
in Nieuweroord en vond het leuk om ook deze
zaterdag de handen uit de mouwen te steken
als vrijwilliger, wat een topper!

Algemeen
Lestijden
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak
Dag
Tijdstip
Instructie
Maandag
18:00
– Leanne
21:00
Koetsier
Dinsdag
19:30
– Savannah
20:30
Pieters
Woensdag 10:00 –
Savannah
11:00
Pieters
18:30
19:30
Donderdag 18:30
20:30

– Leanne
Koetsier
- 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
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

Verder waren Ymke
met moeder Tekie en
Emma met moeder
Monique er, twee
jeugdleden met hun
moeders. Na hun
inzet
warende
letters,
de
sponsorborden en
spiegels van hun
modderlaag ontdaan.
Dank dames! Om half één werden we door
Jannie naar de kantine geroepen voor een
broodje kroket of hamburger en portie friet.
Een heerlijke afsluiting na een gezellige
ochtend klussen, waarbij Roelof alle dakgoten
van de grote hal heeft geschoond, de ramen
aan een zijde van de oude hal waren gesopt,
onkruid van de oprit is gehaald en blad was
geruimd. Van de maandagavond les zijn de
ouders van plan tijdens het rijden van de
kinderen verder te gaan met het schoonmaken
van de ramen van de oude hal. Wat zullen we
weer veel licht hebben daarbinnen, fijn!!
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