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Activiteitenkalender 2020
●
●
●
●
●

19 september clubkampioenschappen
14 oktober ponydagkamp
25 oktober schriktraining
29 november paarden
rommelmarkt
4 december sinterklaas

Wedstrijdkalender 2020
●
●
●
●
●
●

12 september dressuurwedstrijd
2 en 3 oktober dressuurwedstrijd
17 oktober bixie
6 en 7 november
dressuurwedstrijd
14 november bixie
19 december oliebollen bixie

Nieuwtjes
Nieuwe bestuursleden
Sinds 3 juli 2020 hebben we 2 nieuwe
bestuursleden, Roelof en Frédèrique. Roelof
Otten hij heeft de functie voorzitter op zich
genomen. Frédèrique Waakop Reijers heeft de
functie secretaris op haar genomen.
We wensen jullie veel succes en plezier toe!
Parkeren op het terrein

toegestaan, omdat er wegens
veiligheidsoverwegingen een auto rondom
moet kunnen rijden. Dit gaat niet als er 2 of 3
auto’s (afhankelijk van waar je bent op het
terrein) naast elkaar geparkeerd staan.
Veiligheid moet bij ruiters die gebruik willen
maken van de faciliteiten altijd voorop staan.
Clubkampioenschappen
Op 19 September 2020 staat het jaarlijkse
clubkampioenschap weer gepland. Het
kampioenschap gaat er dit jaar iets anders uit
zien dan voorgaande jaren; alle leden mogen
meedoen, ook de startkaart leden, en
iedereen kan kampioen worden!!
Je kunt alleen clubkampioen worden als je òf
aan een dressuur- en springproef mee doet òf
als je twee western proeven rijdt. Dit betekent
dat we dit jaar vier kampioenen hebben:
• Kampioen bixie
• Kampioen pony’s
• Kampioen paarden
• Kampioen western
Wil je meedoen, dan moet je je snel voor 11
september opgeven!
Opgeven kan via acweideruiters@gmail.com.
Graag de volgende gegevens doorgeven:
• Naam ruiter
• Naam pony/paard
• Niveau dressuur en springen of
western
We maken er een gezellige dag van!
Klus Zaterdagen

We hebben afgelopen najaar gemerkt dat er
ruiters zijn die auto’s naast elkaar op het
bestraatte pad rondom de oude rijhal
parkeren. Dit is vanaf heden niet meer

Waarom hebben wij vrijwilligers nodig?
Anders gezegd waarom hebben we jullie
nodig?
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Een vereniging is een verzameling mensen die
zich met een bepaald doel of een gedeelde
interesse georganiseerd hebben.
Voor LR&PC De Weideruiters is die interesse
duidelijk: paarden, paardensport en alles wat
met paarden te maken heeft. Het doel is
waarschijnlijk voor iedereen een beetje
anders.
De één wil graag wedstrijden rijden om
winst(punten) te halen. Daarvoor moet je bij
een KNHS vereniging zijn aangesloten. De
ander wil wekelijks les van een bevoegd
instructeur, de gezelligheid van een
verenigingsles of heeft zelf niet de beschikking
over een volwaardige (binnen) rijbaan voor
het niveau waarop gereden wordt.
Voor al deze ‘smaken’ kunnen de leden bij
onze vereniging terecht. We hebben een groot
terrein en een prachtige rijhal met kantine.
Door saamhorigheid is de vereniging opgericht
en is er in de afgelopen jaren getimmerd aan
de weg om de vereniging draaiende te
houden. Om het terrein en de gebouwen ieder
jaar door de veiligheidskeuring te laten komen
en om een aantrekkelijke complex te hebben
waar de (wedstrijd) ruiters graag komen,
hebben we al jaren ondersteuning van een
bevlogen ‘klussenclub’. Maar je leest het al:
JAREN! En die jaren gaan tellen bij de mannen.
We begrijpen dat het niet meer in de huidige
tijd past op een vaste dagen iedere week of
maand vrijwilligerswerk te doen, maar….bij
een complex als het onze blijft er natuurlijk
altijd wat te klussen. Als nieuw bestuur willen
we dan ook een nieuwe weg inslaan en ieder
kwartaal een ‘klus-zaterdag’ organiseren.
(9.00-13:00). Niet alleen nuttig,maar (hopelijk)
ook gezellig!!
Een lid van een vereniging heeft rechten, maar
ook plichten. De klus-zaterdag zal een
mogelijkheid zijn om de betrokkenheid bij de
club in daden om te zetten.Alle leden zullen
voor één van de zaterdagen worden
ingedeeld. Ook jeugdleden met een ouder
worden verwacht hun steentje bij te dragen.

Kan je op de betreffende zaterdag niet? Ruil
dan bijtijds en geef dit even door. Zo kunnen
de klussen die voor die dag op de lijst staan
ook gedaan worden. Heb je al een zaterdag
geholpen, maar vond je het zó gezellig, dat je
weer mee wilt helpen? Kom vooral!
Samen maken we er een gezellige ochtend
van met koffie/thee lekkers en een broodje als
afsluiting. Als resultaat hebben we een super
mooi complex voor onze sport!
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie zorgt voor meerdere
activiteiten per jaar voor de leden van de
Weideruiters. We zoeken nieuwe leden om
nog meer leuke dingen te organiseren lijkt je
dit leuk mail naar acweideruiters@gmail.com
Jeugdrubrieken pilot

DIT IS EEN PILOT VAN DE KNHS MET INDELING
OP LEEFTIJD zie hieronder de uitleg Wat is
leeftijdsgericht sportaanbod?
Het doel is om kinderen met
leeftijdsgenootjes met elkaar te laten rijden.
Ze rijden dan tegen kinderen met dezelfde
leerfase en dezelfde motoriek die past bij hun
leeftijd. De grootte van de pony/paard speelt
dan geen rol meer maar het kind staat dan
meer centraal.
De klassenindeling blijft hetzelfde. De
kinderen blijven dus gewoon rijden in de
klasse waar ze nu ook in rijden. Uiteraard
hebben wij achter de schermen al uitgebreid
gekeken naar het aantal kinderen van
verschillende leeftijden dat momenteel start
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in de dressuur, met welke
categorie pony of paard dat ze
dat doen en in welke klasse.
Op basis daarvan hebben wij 4
leeftijdscategorieën ( 5 met Bixie
erbij ) gemaakt. Die indeling
hebben we zo gemaakt dat we
denken dat het aantal rubrieken
niet groter wordt en uiteindelijk
misschien zelfs vollere rubrieken
oplevert.
Voor de ponywedstrijden
worden de rubrieken
uitgeschreven in de volgende
leeftijdsgroepen:
Jeugd onder 9 = JO9 deelname mogelijk 6 t/m
8 jaar, deelname alléén met pony
Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 9
t/m 11 jaar, deelname alléén met pony
Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12
t/m 14 jaar, deelname met pony en paard
Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15
t/m 18 jaar, deelname met pony en paard
Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk
vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is.
Maar dit zijn allemaal cijfertjes op papier en
om een goed beeld te krijgen van de praktijk
gaan we pilots draaien. Later kunnen wij dan
de resultaten gaan bekijken en aanpassingen
doen waar nodig.
Wat gaan we doen; - inschrijven kan via Mijn
KNHS in je eigen klasse maar dan op leeftijd,
controleer dus goed dat je in de juiste rubriek
inschrijft - Startlijst en uitslag zal dan ook op
leeftijd ingedeeld worden. Verwerking van resultaten veranderd niet. Je
behaalde punten worden in je eigen klasse
weggeschreven. - meer informatie kun je
vinden op de website van de KNHS bij de
discipline dressuur voor meer informatie
https://www.knhs.nl/topsport/disciplines/dressuurpara/jeugdrubrieken-dressuur/

Logo Weideruiters
Een tijd terug vroegen wij jullie mee te
denken over een nieuw logo. Steffie
van Dop is hiervoor opgestaan en heeft
dit prachtige logo ontwikkeld! Deze
wordt vanaf heden gebruikt voor de
Weideruiters.
Paarden rommelmarkt
Op zondag 29 november organiseren
wij een paarden rommelmarkt van
11:00 tot 15:00 uur. Wil jij je (gebruikte)
paarden spullen verkopen en/of nieuwe
kopen, dan is dit jouw kans!
Om je spulletjes te verkopen kun je een
staplaats huren. Één staplaats is 3m x 2m,
deze kost voor leden van de Weideruiters €5.
Een dubbele staplaats is ook mogelijk, deze
kost voor leden €7,50. Deze kosten zijn
inclusief een koffie/thee/ranja consumptie.
Opgeven kan via acweideruiters@gmail.com
of bel naar Evaline de Gruijter (0621223940).
Wij houden die dag uiteraard rekening met de
regels van het RIVM.
Weideruiters familie
Op 7 juli 2020 zijn Dineke
& Egbert trotse ouders
geworden van een zoon
Daley.
Op 17 augustus 2020 zijn
Jolien & Bart trotse
ouders geworden van
een dochter Elise.
Van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie
veel geluk toe!
Algemeen
Lestijden
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak
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Dag
Maandag

Tijdstip
18:00 –
20:30
19:00 –
21:00
10:00 –
11:00

Instructie
Leanne
Koetsier
Savannah
Pieters
Savannah
Pieters

18:15 –
21:00
Donderdag 19:30 20:30

Leanne
Koetsier
Roos Knip

Dinsdag
Woensdag

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

Sponsoren
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