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Activiteitenkalender
•
•
•
•
•
•
•

23, 24 & 25 oktober ponykamp
27 oktober dameszadel rijden
31 oktober lessen-brainstorm
8 november bingo
9 november open dag &
feestavond
24 november dressuur clinic
7 december pakjesavond

In 2019 staan de volgende
bestuursvergaderingen gepland:
-

Donderdag 7 november
Donderdag 15 december
Donderdag 9 januari

We horen graag wanneer je gebruik wilt
maken van het inloopmoment via
weideruiters@gmail.com of neem even
contact op met de bestuursleden via telefoon.
Lessen-brainstorm avond

Wedstrijdkalender
•
•
•
•
•
•
•

4 & 5 oktober dressuurwedstrijd
19 oktober springwedstrijd
20 oktober hondenwedstrijd Twize
25 & 26 oktober dressuurwedstrijd
15 & 16 november
dressuurwedstrijd
13 & 14 december
dressuurwedstrijd
28 december springwedstrijd

Nieuwtjes
Inloopmoment Bestuursvergadering
Het bestuur van de Weideruiters wil graag
weten wat er leeft bij de leden van de
vereniging en welke wensen en ideeën er zijn.
Daarom is het idee ontstaan om een inloop
moment voor leden te organiseren tijdens de
maandelijkse bestuursvergadering van 20:00 –
20:15
We gaan graag met elkaar in gesprek over
ideeën en suggesties, want samen maken we
het nog beter!

De afgelopen maanden heeft het bestuur van
de weideruiters gemerkt dat de paardrijlessen
een opfris beurt kunnen gebruiken. Aangezien
de Weideruiters voor en door leden is
opgezet, vraagt het bestuur om jullie hulp!
Daarom willen wij alle rijdende leden
uitnodigen op 31 oktober voor een brainstorm
avond. Dit wordt een gezellige avond waarin
iedereen zijn of haar gevoelens, tips en ideeën
kenbaar mag maken omtrent de
paardrijlessen. Inloop is vanaf 19:30 en rond
19:45 wordt de brainstorm sessie gestart.
Uiteraard mogen ook ouders/voogden, broers
of zussen meedenken tijdens deze avond. Tot
ziens op 31 oktober!
Clubsupport

De weideruiters doen mee aan Rabo
ClubSupport! Dit betekent dat als we veel
stemmen krijgen, de Rabobank ons sponsort.
Dit geld is natuurlijk heel erg welkom om de
rijhallen op te knappen. Er kan nog gestemd
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worden tot 11 oktober op de Weideruiters.
Vraag dus al je vrienden, vriendinnen, ouders,
familieleden, collega’s en leraren om te
stemmen op de Weideruiters!
Bingo avond

speurtocht en een spel. Ook is er
kinderopvang geregeld voor ouders die een
proefles willen rijden. Het belooft een hele
gezellige dag te worden! Heb jij een familielid,
vriend(in), klasgenoot of een vage kennis die
ook wel lessen wilt volgen bij de
Weideruiters? Vertel ze dan over deze leuke
dag! Opgave voor de proeflessen kan bij
acweideruiters@gmail.com. Wil jij helpen bij
dit evenement? Stuur dan een berichtje naar
acweideruiters@gmail.com.
Feestavond

Een aantal maanden geleden werd er een
bingo avond georganiseerd. Kirsten, Lindsay,
Janita en Ilse hadden erg leuke prijzen bij
sponsoren geregeld en hiermee veel geld voor
de vereniging opgehaald. In november komt
er weer een bingo avond, als start van het
Weideruiters feestweekend. De kosten voor
een boekje, super ronde en een hapje en
drankje zijn €15. Opgeven voor de bingo kan
via kirstenmetselaar@hotmail.com. Wat de
prijzen zijn, blijft nog even een verrassing
maar met het oog op de vorige keer zijn er
weer prachtige prijzen te winnen! Wij hopen
dat het net zo’n groot succes wordt als de
vorige keer!

Als afsluiter van het feestweekend wordt er
een gezellige feestavond georganiseerd. Voor
max. €15 krijgt u een heerlijke maaltijd en een
hele gezellige avond! De feestavond was
oorspronkelijk gepland op 21 september,
maar is verschoven naar het feestweekend.
Opgave voor de feestavond kan bij
acweideruiters@gmail.com.
Wil je het hele weekend aanwezig zijn? Dan is
er een actieprijs! Voor volwassenen betaal je
dan €25 (ipv €30) en voor kinderen €20. Wil je
gebruik maken van deze actie? Stuur dan een
mailtje naar acweideruiters@gmail.com.
Clubkampioenschappen

Open dag

Op 9 november is er een open dag bij de
weideruiters! Er worden meerdere shows
gegeven, je kunt een proefles rijden, er is een

Op 14 september werden de clubkampioenschappen gereden. Het weer was
prachtig en iedereen genoot van de gezellige
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kampioenschappen. Alle scores lagen erg dicht
bij elkaar waardoor de kampioenschappen erg
spannend waren. Naomi werd bixie kampioen,
Jasmijn werd clubkampioen bij de pony’s en
Marlissa werd clubkampioen bij de paarden.
Iedereen heeft super goed gereden!

In het zonnetje: Greta Berghuis
Deze maand zetten we Greta
Berghuis in het
Zonnetje! Greta woont
samen met haar man in
Zuidwolde. Daar zijn ze druk
bezig met het bouwen van
een Bed & Breakfast die
hopelijk begin 2020 open
gaat. Ze hebben samen
3 kinderen, 1 kleinkind en 1
kleinkind is op
Komst, ze hopen deze
binnenkort te mogen
verwelkomen in de familie.
Greta heeft 2 paarden; een merrie Werlia, zij
wordt helaas niet meer gereden, en een ruin
Focus. Met Focus is Greta in de B begonnen,
maar rijdt ze sinds kort Z mee. Greta: “ik ben
wel trots op ons, dat we dit samen hebben
bereikt.” Greta rijdt op de woensdagmorgen
en vindt dit erg gezellig. Eerst gezellig rijden
en daarna gezellig koffie
drinken. Zelf zit ik nu bij de
wedstrijdcommissie en
regel ik de juryleden.
Greta, dank je wel voor je
geweldige inzet en we
wensen je er heel veel
plezier!

Leeftijdsgebonden wedstrijden
Jyeshtha heeft 24 augustus
jl. meegedaan aan de pilot
dressuur wedstrijd rijden
op leeftijd ipv pony hoogte.
Deze wedstrijd werd door
de Margrietruiters in
Ommeren ( vlakbij Tiel)
georganiseerd. Jyeshtha
was die week met Puck bij
kennissen op vakantie en
mocht als afsluiting daar
een wedstrijd rijden.
Nu wil ik vooral deze ervaring met jullie delen.
Het voordeel van op leeftijd rijden itt op pony
hoogte is dat je tegen je leeftijdsgenootjes
rijdt en niet tegen een ruiter die heel veel
ouder is met veel meer ervaring. Bij rijden op
pony hoogte is de kans groter dat je als 9
jarige een tegenstander treft die als bijna 18
jarige op een B pony uitkomt. In zo'n geval
moet je als 9 jarige 2x zo hard bewijzen dat je
ook rijden kan. En hoe hoger de pony wordt
hoe groter de leeftijdsverschillen kunnen
worden. Dit was ook vanuit de KNHS de reden
om dit anders aan te pakken (bijlage).
Er valt voor beide opties wat te zeggen,
positief maar ook negatief. Ik denk vooral dat
het rijden op leeftijd een leuke pilot voor de
weideruiters zou kunnen zijn en ben ik ook
zeker benieuwd of dit idee aansluit bij de
wedstrijdruiters binnen en buiten de
vereniging.En de voor wie nog weten wil hoe
Jyeshtha haar wedstrijd in Ommeren is
gegaan? Jyeshtha was de enige L1 ruiter
binnen haar leeftijds groep. Hierdoor werd ze
samengevoegd bij de B categorie. Wij zijn heel
tevreden naar huis gegaan met 1 winstpunt en
2x 2e plaats.
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Even voorstellen Laura Hendriks
Mijn naam is Laura Hendriks, ik
ben 26 jaar oud. Ik woon
samen met mijn lieve vriend
Lennart en onze hond Evi in
Hoogeveen. Dit jaar ben ik
afgestudeerd voor mijn
master supply chain
management. Dit klinkt heel
ingewikkeld, maar dat
betekent dat ik ben opgeleid
om processen te verbeteren
en bedrijven zo efficiënt mogelijk te maken.
Hiervoor heb ik een HBO in internationale
handel afgerond, waardoor ik weet hoe een
bedrijf in elkaar zit.
Bij de Weideruiters zit ik in het bestuur, de
wedstrijd commissie èn schrijf ik samen met
Dineke het Weideblattie. Hierdoor spreek ik
veel leden en probeer ik al hun tips en vragen
gehoor te geven. Ik vind de Weideruiters een
hele gezellige vereniging waar ik mij direct
thuis voel!

uitgebracht en dat is ook niet meer het plan.
Wij doen lekker mee met alle ‘recreatieve’
dingen en gaan komend voorjaar weer
oefencrossen rijden (zin in!).
Momenteel ben ik bezig met het zoeken van
een opvolger voor Early, hiermee wil ik wel
wedstrijden gaan rijden! Helaas blijkt deze
zoektocht moeilijker dan gedacht.
Groetjes Laura

Uitslagen
Wij horen graag of jij ook wedstrijden hebt
gereden afgelopen maand en hoe je het hebt
gedaan! Stuur een mailtje naar
weideblattie@gmail.com dan weten wij zeker
dat we je resultaten niet missen!

Hoefjes van Witje!

Op 6 jarige leeftijd ben ik begonnen met
paardrijden op manege Zoek ’t veld. Deze
manege had hele brave paarden waar ik snel
op uitgekeken was, dus ben ik na een jaar
overgestapt op een manege met moeilijkere
paarden. Ook hier was ik vrij snel uitgekeken
en kreeg ik op mijn 10e mijn e-pony Early girl.
Early is nog steeds van mij, ze is
ondertussen al 22 jaar oud,
maar nog steeds erg jong van
geest. Met Early heb ik altijd
dressuur, springen en cross
gereden. We hebben een kort
uitstapje naar de endurance
sport gemaakt. Helaas heb ik
Early nooit officieel

Deze mooie appaloosa pony is 3 jaar. Witje is
zijn naam omdat hij toch wel op het paard van
Pippi langkous lijkt?
Witje is vorig jaar als een hele bange pony
gekomen die geen mensen kent. Veel geduld
en rust zorgen ervoor dat Witje niet meer
bang voor mensen is.
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Langzaam ben ik met
hem bezig gegaan en
ondertussen loopt Witje
onder het zadel.
Witje is een lieve brave
hengst die nu nergens
bang meer voor lijkt te
zijn, stoer he?!
Witje was ook mee met
de spetterrit afgelopen
zomer en vond dit erg
leuk.
Springen gaat hem ook goed af en hij is gek op
eten.
Het zou leuk zijn als Witje in de toekomst met
een jonge ruiter de sport tegemoet kan gaan.
Groetjes Lindsay

Weideruiters familie
Afscheid leden
Helaas is Anne niet langer lid van de
Weideruiters. Wij wensen haar nog een fijne
voortzetting van de paardensport!
Verjaardagen
In oktober zijn Jose, Ben, Dagmar, Petra, Elize,
Angelique, Daphne, Alissa en Chaca jarig, van
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

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

Woensdag

Vrijdag (alleen de
even weken)

10:00 –
11:00

Savannah
Pieters

18:00 –
20:00
19:00 –
20:00

Leanne
Koetsier
Inge Frieling

Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je
dan even minstens 24 uur van te voren af bij
de instructie.
LET OP: Dit rooster kan veranderen nav de
brainstorm sessie op 31 oktober.
Klusteam
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00
tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en
rondom de vereniging.
Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het ons dan weten via
weideblattie@gmail.com
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Bijlage: leeftijdsgebonden wedstrijden

