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Activiteitenkalender
●
●
●
●
●

20 juni oefenwedstrijd
16 augustus spetterrit
14, 15 en 16 oktober ponykamp
13 november bingo
4 december sinterklaas

Wedstrijdkalender
●
●
●
●

6 juni dressuurwedstrijd
27 juni dressuurwedstrijd
22 augustus dressuurwedstrijd
12 september dressuurwedstrijd

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 .
De volgende vergaderingen zijn gepland op:
-

23 april
20 mei
16 juni

We gaan graag met elkaar in gesprek over ideeën en
suggesties, want samen maken we het nog beter!
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.

LR/PC De Weideruiters vind het belangrijk dat haar
ruiters thuis ondersteunt worden bij het trainen van de
paarden. Door het Coronavirus worden er geen
lessen gegeven bij de vereniging. Het bestuur heeft
gebrainstormd over mogelijkheden en heeft samen
met de instructeurs besloten om een alternatief aan te
bieden, namelijk verschillende online trainingen .
Enkele voorbeelden uit het alternatieve aanbod:
- Ruiters kunnen het rijden of werken met hun paard
laten filmen. Deze film kan verstuurd wórden aan een
van de instructeurs met het verzoek om feedback.
- Vanuit de instructie wordt een casus gedeeld. De
leden worden gevraagd om hierop te reageren. Hoe
zouden zij handelen in het geval van de casus. Ruiters
worden uitgedaagd in de bewustwording en zelf na te
denken over mogelijkheden. De instructeur zal
reageren op de bedachte oplossingen en geeft haar
visie met onderbouwing over de casus.
- De instructeur plaatst zelf een video met uitleg over
een oefening of verschillende oefeningen. Waarmee
de ruiters zelf thuis aan de slag kunnen. Ruiters
kunnen dan een filmpje opsturen en tips ontvangen
van de instructeur.
De Weideruiters gaan deze plannen nu inzetten tijdens
de periode van het Coronavirus. Maar zien ook de
kans om dit aanbod vaker te gebruiken. Bijvoorbeeld
wanneer het door weer omstandigheden niet mogelijk
is om paarden te vervoeren. Bijvoorbeeld tijdens een
hete zomer. Er kan dan wel thuis geoefend worden
aan het begin of einde van de dag, als de temperatuur
weer zakt.
Wij wensen alle leden succes, plezier en veel
gezondheid toe.

Coronavirus & maatregelen

Nieuwtjes
De Weideruiters zoekt creatieve oplossing voor haar
leden.

De Weideruiters houden zich aan de maatregel om de
vereniging t/m 1 juni te sluiten. De datum van 1 juni is
onder voorbehoud wij houden ons aan de datums van
KNHS en rivm worden deze anders melden wij dat
meteen. Daarnaast volgen wij ook het advies op van
de KNHS:

Het Weideblattie!
Maart 2020

A. De accommodatie is gesloten t/m 1 juni 2020 voor
lessen, evenementen of andere activiteiten.
B. Het is niet toegestaan om door niet-leden
incidenteel gebruik maken van de hal tot nader bericht.
C. Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken
voor de dagelijkse en individuele training van hun
paard. Dit mag enkel onder begeleiding indien dit strikt
noodzakelijk is!
De rij-hallen blijven beschikbaar voor sleutelhouders.
Waarbij we het maximum beperken tot;
- Grote hal: 2 ruiters met paard. Maximaal 1 groom
per persoon indien nodig.
- Kleine hal: 1 ruiter met paard. Maximaal 1 groom
indien nódig.
Houdt afstand van elkaar en gebruik de hal alleen voor
het trainen van de paarden. Neem
verantwoordelijkheid voor jezelf en denk daarbij ook
aan een ander.Geniet van de paardensport en blijf
vooral gezond!

Afgelast

Dressuurwedstrijd Pony's met Pilot jeugdrubrieken

We starten hiermee als het buitenseizoen van start
gaat. Schrijf je ook in voor onze andere wedstrijden:
27 juni
22 augustus
12 september
! alleen inschrijven via mijnknhs.nl !
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.

Helaas hebben we de kinderbingo en de gewone
bingo en ponykamp voor volwassenen moeten
aflassen. Zodra er nieuwe data bekend zijn laten we
dat weer aan iedereen weten. Wie zich had
aangemeld voor ponykamp krijgt deze week nog een
mail.
Ook de wedstrijden zijn tot 1 juni afgelast, we zullen
hopelijk vanaf juni het outdoor seizoen kunnen starten.

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 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
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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

Foto’s

Nu de scholen dicht zijn en je misschien ook minder of
thuis werkt, zijn we op zoek naar leuke fotos met je
pony/paard! Hoe zorgen jullie voor vrolijke en/of mooie
momenten? Deze foto’s plaatsen wij in het volgende
Weideblattie.

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuurpara/jeugdrubrieken-dressuur/

Je kunt de fotos mailen naar: weideblattie@gmail.com

Logo Weideruiters

Wedstrijdcommissie

Heb jij een beetje tijd over? Vind je het leuk om je
creatief te uiten en wil je dat jou meesterstuk voortaan
op de facebook pagina en het Weideblattie staat? De
Weideruiters is op zoek naar een nieuw logo! We zijn
hard bezig met een nieuwe website en daar hoort ook
een nieuwe logo bij, daarom vragen wij jullie om een
leuke logo te ontwerpen!
Deze mag je sturen naar: weideblattie@gmail.com
Doe jij ook mee? Wie het mooiste logo maakt wint een
prijs!

De wedstrijdcommissie zorgt voor de maandelijkse
wedstrijden bij de Weideruiters. Dit kost heel veel tijd,
maar vele handen maken licht werk! Daarom zoekt de
wedstrijdcommissie nieuwe leden. Lijkt het jou leuk om
te helpen bij het organiseren van wedstrijden? Meld je
dan snel aan bij secr.weideruiters@hotmail.nl!
Wil je wel graag de Weideruiters komen versterken,
maar zie je jezelf liever een andere rol vervullen? Dan
zien we ook graag jou berichtje terug op het
bovenstaande mail adres.
Samen maken we het nog beter!
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Hoefjes van Puck!
Hallo allen,
Ik ben Puck. Ik ben de
pony van mijn baasje
Jyeshtha. Ze houdt veel
van mij en heeft alles voor
me over en zo heb ik heel
veel voor Jyeshtha over.

inslapen. Gelukkig heeft mijn baasje mijn vriendinnetje
Femke nog waar ze verder mee zal gaan. Ik weet dat
Jyeshtha nog veel verdriet heeft om mij en ik weet dat
ik nooit zal worden vergeten.
Hoefjes van Puck en een paar voetjes van Jyeshtha
Even voorstellen

Maar ik ben niet zomaar
een pony, ik ben wat
eigenwijs en duik graag onder de draden door, het
liefst zo het hoge gras in! Jyeshtha zegt dat ik een
“shitlander” ben. En toch houden we van elkaar en
geniet ik van haar aandacht.
Ik ben een mix van een
Shetlander x Welsh, en een
A-pony groot. Ik was eerst
een men-pony daarna
kinder-pony en nu een
sport-pony. Ik ben op 19
jarige leeftijd bij Jyeshtha
gekomen.
Mijn kleur ogen zijn
donkerbruin, mijn manen
zijn blond en mijn
vachtkleur is vos.
Mijn hoogtepunten zijn L2
met 5 winstpunten en begreep ik de oefeningen van de
M1. Het dragen van een dameszadel was geen
probleem, vol trots mocht ik met Jyeshtha shows
geven.
De Spetterrit was de afsluiter van een geweldig jaar.
Helaas heb ik niet alles af kunnen maken omdat ik last
had van tumoren die na 3x opereren steeds sneller en
agressiever terug kwamen. Dit is de reden waarom ik
er niet meer ben en ik op 6 februari mocht gaan

Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen ik ben Dineke 36 jaar en
woon samen met Egbert en onze 3 kids Wesley,
Naomi en Amy in Nieuweroord. In juli verwachten wij
ons vierde kindje.
Naomi rijdt nu 1,5 jaar bij de Weideruiters en Wesley is
sinds kort ook begonnen met de bixie les. Zelf was ik
weer begonnen met rijden maar nu even gestopt en
hoop volgend jaar in de les mee te doen.
Sinds vorig jaar Maart zit ik in het bestuur van de
weideruiters. Ik doe veel voor de activiteiten
commissie en vind dat erg leuk! We hebben een heel
erg leuk team en we proberen samen leuke dingen
voor jullie te bedenken. Hebben jullie nog ideeën? Dan
horen wij het graag!
Samen met Laura maken we elke maand het
weideblattie. Daarmee kunnen wij iedereen goed op
de hoogte houden en al jullie leuke verhalen mee
vertellen.
Ook ik zit nog in het bixie commissie, zo leuk om op
een bixie wedstrijd al die kinderen te zien rijden maar
ook hoe ze groeien.
Naast al deze commissies heb ik ook een fotografie
bedrijf opgericht, Beautifulpicture! Fotograferen van
paarden en mensen is een grote hobby van mij en
daarom ben ik Beautifulpicture begonnen. Vaak maak
ik foto’s op evenementen van de Weideruiters, zoals
de springwedstrijden en de spetterrit.
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Groetjes,
Dineke
Dinsdag

In het zonnetje:
Deze maand zetten we Jannie Boersma in het
zonnetje!

Ik help veel in de kantine
bij de wedstrijden. Bixie
vind ik erg leuk om te
helpen, dan is het altijd
erg druk en ben je veel
aan patat pakken.
Afgelopen december met
oliebollen heb ik beneden
13 kilo oliebollenmix weg
gebakken, wat gezellig
was dat!
Ik woon in Nieuweroord
gezellig bij mijn dochter
Dineke en haar gezin op het erf. We hebben kippen en
schapen thuis, ik vind dat super, dieren om me heen.
Lammetjes die worden geboren, al onze schapen
hebben nu een lammetje!
Ik hoop nog vaak in de kantine te staan!
Jannie bedankt voor je inzet en we hopen dat je nog
heel lang in de kantine helpt.

Weideruiters familie
Verjaardagen
In maart zijn jarig, Nicky, Silke, Lisanne van harte
gefeliciteerd met jullie verjaardag!
In April zijn jarig, Daniëlle, Steffie, Jasmijn, Sanne,
Annelies van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Algemeen
Lestijden
De lessen zijn de komende tijd even anders dan
normaal, maar hopen na 1 juni toch weer het
onderstaande schema aan te houden:
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak
Dag
Tijdstip
Instructie
Maandag
17:30Caroline
18:00
Wietzes

Woensdag

Donderdag

18:00 –
21:00
19:00 –
21:00
10:00 –
11:00

Leanne
Koetsier
Savannah
Pieters
Savannah
Pieters

18:00 –
21:00
19:00 20:00

Leanne
Koetsier
Roos Knip

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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