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Activiteitenkalender
12 april
Onderlinge wedstrijd
18 april
Bosrit
25 april
Dressuur & vaardigheidsmennen
2/3 mei
Springwedstrijd
6 mei
Dressuurwedstrijd
23 mei
Onderlinge wedstrijd
4 t/m 7 juni Zomerconcours
Juni
Ponykamp

Hierboven op komen de kosten van de KNHS.

Inleiding

In het bestuur hebben zich een aantal wijzigingen
voorgedaan. Jolanda ten Caat is uit het bestuur
getreden als secretaris. Deze functie is inmiddels
ingevuld door Bianca Prins. Karin Meinen is
toegetreden in het bestuur en heeft de vrijwilligers
in haar portefeuille.

Donateurbijdrage voor rijdende leden is gelijk
gebleven en bedraagt € 20,- per jaar per gezin. Dit
bedrag wordt periodiek geïncasseerd met de
contributie.
Voor meer informatie over de contributie
verwijzen wij u naar onze website.
www.weideruiters.nl

Beste leden en bekenden/belangstellende, het is
alweer een tijd geleden dat jullie een Weidenieuws
hebben mogen ontvangen. Van verschillende
kanten hebben we gehoord dat er toch
belangstelling is voor een
Weideniews/Weideblattie. De informatie die via
de mail naar de leden werd verzonden is niet
voldoende en daarom hebben we besloten om het
Weidenieuws weer nieuw leven in te blazen. De
redactie ligt in handen van Danielle Benjamins,
Nikki van Dalfsen en Karin Pastoor. Wij hopen jullie
hiermee op de hoogte te kunnen houden over het
verenigingsleven en de gebeurtenissen in en om de
‘paardengangen’. Ook kunnen leden nieuwtjes en
bijzonderheden aandragen!

Onze voorzitter, Karin Pastoor, heeft aangegeven
tijdens de ledenvergadering in maart 2015 dat dit
haar laatste bestuursperiode als voorzitter zal
worden. Met veel passie en plezier heeft ze de
functie uitgevoerd. In 2011 is zij aangetreden als
voorzitter. Het komende bestuursjaar kan goed
gebruikt worden als jaar van overdracht en waarin
de nieuw toekomstige voorzitter mee kan draaien
in het bestuur. Bij deze wordt dan ook een oproep
gedaan voor de functie van voorzitter. Heb jij
interesse en ben je bevlogen van de paardensport
en kun jij vrijwilligers coördineren, stimuleren en
delegeren en daarnaast ook een goede
scheidsrechter en leider zijn dan vragen wij jou om
te reageren. Daarnaast is ervaring met financiële
zaken een pré. Je gaat deze functie aan voor de
periode van 3 jaar en is onbezoldigd (vrijwilligers
werk ). Je kunt een brief met cv sturen naar
weideruiters@gmail.com

Van de bestuurstafel
We hebben gemeend om een terugblik te geven
van de besluiten de op ledenvergaderingen 2014
en 2015 zijn genomen.
Tijdens de controle en de presentatie van de cijfers
in het jaarverslag 2013 en wederom in 2014 zien
we dat de inkomsten uit de kantine achterblijven.
We hopen dat we voor het indoorseizoen 2015 de
nieuwe kantine in de nieuwe rijhal in gebruik
mogen nemen. Het aantal leden is in 2014 licht
teruggelopen. Daarnaast zijn de kosten van de
vaste lasten en de inkoop voor de kantine omhoog
gegaan. Dat heeft eind 2014 reden gegeven om de
contributie te verhogen.
Rijdende leden van €20,- naar €22,50 per maand
Niet rijdende leden van €20,- naar €25,- per jaar
Startpas houders van € 45,- naar €50,- per jaar.
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Bericht vanuit het klus- bouwteam

het binnen de vereniging georganiseerd kan
worden ten aanzien van voorgaande zaken meld je
dan aan bij Bianca Verschoor.

Door het klus- bouwteam is en wordt nog steeds
iedere dinsdag hard gewerkt. Zoals een ieder het
kan volgen tijdens de lessen, bij wedstrijden of
tijdens het vrij rijden dan zie je dat de nieuwe
kantine boven in de nieuwe rijhal bijna af is. Iedere
dinsdagmorgen wordt er door het klusteam hard
gewerkt. Ben je in de buurt neem dan eens een
kijkje. Binnenkort moet ook alles schoongemaakt
worden voordat het ingericht kan worden. Wie wil
ons hiermee helpen ? Meld je hiervoor bij Bianca
Verschoor. We doen hierbij ook gelijk een oproep
voor inventaris in de nieuwe kantine. Wij zijn nog
op zoek naar een salontafel, kantoorkasten en een
t.v. Dan hebben we het idee om een biljart in de
kantine te plaatsen alleen bij wie staat deze in de
weg en wel het schenken aan de Weideruiters. Heb
jij spullen over waarvan je denkt dat de
Weideruiters die goed kunnen gebruiken neem
dan contact op met Bianca Verschoor of Karin
Pastoor .

Schoonmaken van de stends
Denken jullie na het rijden ook aan de rommel die
je achterlaat met je paard/pony. Borstelen is goed
voor je contact tussen jou en je pony/paard maar
ruim daarna ook de haren op. Het zelfde geldt voor
de plas en de paardenstront ! Opgeruimd staat
netjes.
Jarigen in de maand april
2 april Steffie van Dop
4 april Henk Snippe
6 april Esmee Benjamins
13 april Stasia Vlaanderen-Cramer
15 april Zwaan Hudepohl-Tempelman
17 april Johannes Meijerink
19 april Karin Meinen-Benjamins
20 april Jos Voorzanger
21 april Daniëlle Benjamins-Koops
22 april Lisette van der Hoek
28 april Kristy Kerkhof

Kantine
De kantine wordt iedere avond door vaste
medewerkers bemand. Daarnaast is het bij
wedstrijden nog steeds moeilijk om vrijwilligers te
krijgen die een dagdeel willen staan. Wil jij tijdens
een wedstrijd wel een dagdeel in de kantine staan,
neem dan contact op met Karin Meinen.

Jarigen in de maand mei
1 mei Lienke Bakker
3 mei Inge Oelen
5 mei Mariska Oosterveld /Daniëlle Winkel
6 mei Randy Leedeman
10 mei Iris Bouwmeester
11 mei Femke ten Kaate
14 mei Anita Spang
16 mei Annemarie Roos
19 mei Bob Hey
20 mei Fabienne Koster
22 mei Henk Hudepohl

Schoonmaakrooster
Het schoonmaakrooster wordt digitaal naar de
vrijwilligers doorgezonden. Daarnaast hangt het
rooster in de hal bij de toiletten. Mocht je een keer
niet kunnen wil je dan zelf onderling ruilen en dit
vermelden op het rooster. Op deze manier houden
we het met zijn allen schoon. Voor informatie over
het de indeling kun je contact opnemen met
Bianca Verschoor.

Jarigen in de maand juni
1 juni Berend Blokzijl
2 juni Debbie Evers
4 juni Gea van Dijk-Muntinga
10 juni Annemarie Middel / Coby Joosten/
Henriëtte Kroezen
11 juni Emma Guichelaar / Selina Bos /Marianne
Voorzanger-Hoitinge /John van Dijk
6 juni Jeroen Kloppenburg

Oproep Kantinecommissie
Tijdens de ledenvergadering is er een oproep
gedaan om je aan te melden voor de
kantinecommissie. Deze commissie gaat zich bezig
houden met de inkoop, schoonmaakactiviteiten en
de kantinebezetting. Lijkt het jou leuk om deel te
nemen aan deze commissie en heb je ideeën hoe
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14 juni Imre Scholing
16 juni Agnes Csengo
17 juni Marlissa Knol
18 juni Kim Warmels
20 juni Chantal Koops
21 juni Christa Kuiken /Johan Boerhof
27 juni Lynn Arends
29 juni Suzanne de Jonge

Clubkampioenschappen

Het is inmiddels al een tijdje geleden maar we
willen toch graag onze clubkampioenen van 2014
in het zonnetje zetten.
Nieuwe Leden 2013 Rijdende Leden
Jamilla van der Weide / Maud Kok /Iris
Bouwmeester /Lennard van Slochteren /Elize
Benjamins / Iris Pekel / Lynn Arends /Myrtle
Meinen / Karin Meinen-Benjamins/ Emma
Guichelaar / Imre Scholing /Anne-Sophie Van
Zuthem / Steffie van Dop / Annemarie Roos
Startkaart Leden 2013
Jantine Slingerland / Stasia Vlaanderen-Cramer
/Melanie Uiterwijk Winkel /Anne Meerman /Gerja
Benjamins
Rijdende Leden 2014
Melissa Vuurpijl/ Geke Moorlag / Angelique
Benjamins / Maaike Stam / Sonja Koster / Lesley
Otten/ Kristy Kerkhof / Ronald Zijnge / Sharon
Wolting / Cissy Otten / Daan Otten / Michelle van
Ooijen / Marlissa Knol / Sanne Brouwer
Startkaart leden 2014-2015
Melissa Knoefmann / Annemarie Middel /Germien
Westerink

Op zaterdag 27 september zijn de
clubkampioenschaapen voor 2014 verreden. De
Kampioen dit jaar zijn:
Bixie: Anouk Snippe
pony’s: Nicky Snippe
paard: Jos Voorzanger
mennen: Femke ten Kaate

Jos Voorzanger/Anouk Snippe/ Nicky Snippe/ Femke ten Kaate

Uitslagen competitie 13/7 27/9 16/11/2014
Dressuur paarden:
1 Melissa Vuurpijl met Krack
2 Anja Schonewille met Pamoura
Dressuur Pony’s:
1 Nicky Snippe met Elvira
2 Fabrinne Koster met Treffer
3 Jaden Engels metSjors
Bixie dressuur:
1 Anouk Snippe met Duo Penotti
2 Sterre Bredewout met First Beauty Liz
3 Angelique Benjamins met Karola
Springen paarden:
1 Melissa Vuurpijl met Krack

Wij wensen iedereen veel plezier.
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springen pony’s
1 Nicky Snippe met Elvira
2 Fabrinne Koster met Treffer
3 Anouk van de Vinne met Zazou
springen Bixie
1 Anouk Snippe met Duo Penotti
2 Angelique Benjamins met Karola
3 Anouk Snippe met Maykel

Graag willen we nogmaals onze sponsors
bedanken en ook de sponsoren die een
sponsorbord hebben geplaatst bedanken.
Reinders Ruitersport, Autoschadebedrijf Roks,
Autobedrijf Wobo, Koster hout, EP Kuik electra,
Cambreur, Camping Tussen de Wieken,
Houthandel Woelders, Ellerie, Assurantie kantoor
muderij, Installatie beddrijf Roelof Winkel,
Minicamping H. Wijkje, VKVE combinatie, Dick
Keukens, John Koster bouw, Stal Eldoroda,
Adminstratie kantoor Kroezen en Sieders, Jan van
de Vinne, Tegelzetbedrijf Herald Kuiper,
Autobedrijf Martens, Terra Carta, Vloerlegebedrijf
E. v.d. Vinne, Ten caat Montage, Zaal- en
Partycentrum Schoonhoven, Loonbedrijf Snippe,
Venko Schilderwerken Hoogeveen, Plus Elim Gert
Huisman, Willem Metselaar bestratingen,
Fysiotherapie Rosalind , Henk Bouwmeester
Hekwerk

Sponsor commissie
In de week van 27 april, dit is voor de meivakanties
worden er op de lesavonden boekjes uitgedeeld
van s(t)eun. Het is de bedoeling dat alle leden(1
per gezin of meer) hiermee naar
familie/buren/kennissen gaan. De opbrengst komt
ten goede van de kantine. Wanneer alle rijdende
leden een boekje laten krassen levert het ons
€ 4000,- op. Hoe het werkt elk (s)teunboekje bevat 25
afbeeldingen van "Teun" het spaarvarkentje, met
daarop een kraslaag. Onder elke kraslaag staat een
bedrag afgebeeld tussen € 0,50 en € 3,00 (€ 0,50 € 1,00 - € 1,50 - € 2,00 - € 2,50 - € 3,00). Het boekje
bevat tevens een blok met 25 couponvellen met op
elk vel 8 aantrekkelijke kortingscoupons.

Zieken/Ongevallen
Zo ook zijn er een aantal leden/bekenden van de
vereniging die we even onder de aandacht willen
brengen bij de leden wegens ziekte of andere
omstandigheden.
 Trudy v.d. Hoek een hemi
schouderprothese heeft gekregen
 Henk Doldersum is een tijdje opgenomen
in het ziekenhuis vanwege een
longembolie
 Freddy Snippe is een longoperatie
ondergaan
Inmiddels zijn ze allemaal weer aan de herstelde
en ziet u ze ook weer bij de vereniging.

1. Leden gaan met hun boekjes op pad en vragen
mensen om één of meer “varkentjes te wassen” (=
krassen).
2. De donateur betaalt vervolgens het tevoorschijn
‘getoverde’ bedrag.
3. Als dank ontvangt hij of zij één couponvel per
gewassen varkentje
Wie de meeste (s)teun boekjes heeft laten krassen
krijgt een prijs

Wanneer u vind/denkt dat er iemand is die in
aanmerking komt om even onder de aandacht
gebracht te worden of dat wij volgens u iemand
vergeten zijn te noemen, tip ons dan even. Wij
weten immers ook niet alles, en zouden het
vervelend vinden om iemand te passeren.
Sponsor in beeld
Hallo Allemaal, Ik ben Rosalind Sternheim,
fysiotherapeute en orthomanueel therapeute in
Ruinen. Dit jaar ben ik sponsor geworden van de
Weideruiters. Dit werd mij gevraagd door Danielle
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Benjamins en graag heb ik ja gezegd. Ik ben dol op
paarden en heb er zelf ook 2, een KWPNner en een
Fries.
De afgelopen jaren heb ik niet alleen mensen
behandeld, maar ook paarden. Paarden hebben
net zo goed als mensen wel eens pijntjes en
blessures. Het is alleen jammer dat ze dat niet
kunnen vertellen. Wel kunnen we merken bij het
rijden dat een paard ineens niet meer zo
gemakkelijk rechtsom draait bijvoorbeeld. Dat kan
komen omdat hij pijn in zijn rug heeft of een zeer
rechter been of nog andere oorzaken. Soms gaat
dat weer vanzelf over, maar soms ook niet. Dan is
het goed dat er eens naar het paard gekeken wordt
en dat er wat aan gedaan wordt als dat mogelijk is.
Zo heb ik het paard van Danielle behandeld omdat
hij niet meer zo lekker liep. Ik heb zijn rug
behandeld met manuele therapie, dat wil zeggen
dat ik zijn rugwervels heb rechtgezet en met dry
needling ( in de spieren prikken met naaldjes
waardoor de spieren ontspannen)en dat heeft
gelukkig goed geholpen.
Met Danielle heb ik afgesproken, dat wie van de
Weideruiters zijn of haar paard wil laten
behandelen, dat met € 10,00 korting aan mij kan
vragen. Je betaalt niet € 60,00 maar € 50,00 per
behandeling. Een behandeling bestaat uit
1. onderzoek: hoe loopt het paard, kan hij alle
voeten optillen;
2. Behandeling: rechtzetten van wervels, losmaken
van bekken; en
3. kijken hoe je je paard berijdt en adviezen van mij
voor training en rijden.
Soms duurt dat al met al meer dan 1 uur! Je moet
er wel bij blijven natuurlijk zodat ik je vragen kan
stellen over het paard. Ik hoop binnenkort eens
langs te komen.

Drentse kampioenschappen dressuur allebei 3e zijn
geworden

Anouk met Duo

Inge met Peter

4 januari tijdens in door hartje Drenthe, waren er
de voorselecties van het springen in Beilen.
Daar ging zoveel procent van door naar de Drentse
kampioenschappen in het L D/E op 21 februari.
Er deden 33 combinaties aan mee, daar waren er 8
foutloos in de eerste manche en er mochten twee
combinaties met 4 strafpunten van door die de
snelste tijd hadden gingen naar de tweede
manche. In de tweede manche waren er 5 foutloos
en mochten barrage rijden, daarvan waren 3
foutloos. De te kloppen tijd was 33.22 seconden. Ik
mocht als laatste starten, en gelukkig bleven alle
balken liggen, mijn tijd was 30 seconden rond
waardoor ik mij als Drentse kampioen mochten
noemen. Mijn pony Elvira kreeg de deken en de
sjerp om. We mochten naar binnen, we werden
opgesteld en gefeliciteerd en werd het volkslied
gespeeld. We mochten een ereronde rijden, wat
was dat een heerlijk gevoel. Ze riepen om dat de
eerste drie afgevaardigd werden naar het NK in
Ermelo.
Op 21 maart werd het gehouden, ik moest als 8ste
starten van de 30 combinaties. Ik was in het eerste
parcours foutloos ik was super trost op Elvira. Toen
alle combinaties klaar waren werd de barrage
gehouden. In de barrage starten 15 combinaties.
Helaas had ik een balkje in de barrage, maar
daardoor had ik wel een hele snelle tijdvak 25,65 in
de barrage. Daar mee ben ik toch nog 7de van
Nederland mee geworden, en daar ben heel trots
op. Ik vond het heel leuk om eraan mee te mogen
doen. En ga er zeker weer voor strijden maar dan
in het M/D Nicky en Elvira.

Tot dan,
Rosalind Sternheim
www.fysiotherapiesteenwijk.com
Indoor Kampioenschappen
31 Januari 2015 Bronneger
Anouk Snippe met Duo Penotti in de Klasse B en
Inge Oelen met Peter 61,5% in de Klasse L2 op de
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Dit jaar organiseren de Weideruiters voor de 2e
maal het Zomerconcours. Hij wordt dit jaar wat
eerder verreden in de maand juni. De Bixie is
komen te vervallen wegens 3 andere wedstrijden
dat weekend. En het mennen is toegevoegd. Wij
zijn jullie hulp als vrijwilliger weer hard nodig.
Opgeven kan bij Karin Meinen.

Nicky en Elvira worden gehuldigd als Drents kampioen

Op 7 februari werden de paarden Drentse dressuur
kampioenschappen gehouden in Emmen. Hier was
Gonnie Oelen met Bodie in de Klasse M1 voor
e
geselecteerd. Deze wisten een prachtige 4 plek te
halen met 62,69%

weideruiters@gmail.com

District kampioenschappen mennen
Op zaterdag 14 maart heeft Melissa ten Caat
meegedaan aan de district kampioen schappen
dressuur in Tolbert , zij is daar met haar tweespan
tamme en beauty 2 de geworden in de klasse B ,
dus reserve kampioen. Ook Erna Moorlag was hier
e
aanwezig. Met Amazing Amy is ze 4 geworden in
een sterk veld met 191 en 192 punten Amy &
Bommie KAMPIOEN van het L,M,Z dubbelspannen
met 66,67 % in het L!
Fandango KAMPIOEN klasse B enkelspan Paarden!!

Zondag 22 maart hebben Melissa, Erna mee
gedaan aan de district kampioenschappen
vaardigheid in Onstwedde Melissa met haar
tweespan pony's in de klasse L zij is daar derde
geworden dus een podium plaats. Erna Moorlag is
hier Reservekampioen geworden.
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een goede ‘baas’ bent. Op tijd eten en

Tip van de instructeur
Hallo mijn naam is Paula Schonewille en

drinken geven. Als je bijvoorbeeld een

mij is gevraagd om het spits af te bijten

deken op hebt gelegd omdat het te koud

bij deze nieuwe rubriek "tip van de

is voor je dier, zorg er dan voor dat de

instructeur"in het Weidenieuws.

deken er ook weer af gaat als het

Ik ben dus Paula, ik ben 39 jaar oud (ik

warmer wordt. Tijdens het rijden van

heb nu al zes keer op 6 november mijn

jouw pony moet je zorgen dat er

39e verjaardag gevierd :-) .

voldoende afwisseling is in het werk; ga

Ons huis staat dicht bij de manege, en ik

niet elke dag rondjes lopen in de

woon daar samen met Pieter mijn man,

zandbak, maar leg ook ‘is een paar

Vince van 12 jaar en Jaden van 9 jaar

balkjes neer. Stap, draaf of galoppeer

oud, met drie honden, zes kippen en

daaroverheen. Bouw ‘es een paar in-

meneer de haan. Daarnaast staat een

uitjes achter elkaar. Maak een mooie

stal waarin 4 paarden wonen. Mijn

buitenrit met vrienden (of alleen).

eigen paard heet Temptation, met haar

Kortom; zorg ervoor dat jouw pony

rijd ik dressuur. Liz staat er ook (nog),

gelukkig is ! Grote kans dat jij dat dan

zij is een Arabische pony, maar wordt

ook bent. En bedenk; Het is een

(helaas) binnenkort verkocht. Haar

hobby…en “ Zodra hobby werk wordt, is

dochter Alexiz is ook lid van de

het geen hobby meer”

paardenfamilie (ze is bijna helemaal
zadelmak en beleerd) en tenslotte Sjors.

Wist u dat
 Dat er maar liefst 5 amazones
geselecteerd waren voor de Drentse
spring kampioenschappen.
 Inge Oelen, Mariska Oosterveld, Nienke
Schonewille, Nicky Snippe, Louise
Guichelaar. Als nog gefeliciteerd met deze
top resultaten.
 Nicky door mocht naar de Nederlandse
e
kampioenschappen en hier 7 is
geworden.
 Sharona en Anton hun tweede kindje
verwachten en ze zijn inmiddels verhuist
e
 Jerney Kats op haar 2 dressuur wedstrijd
twee keer eerste is geworden
 Kirsten en Arjan Metselaar verwachten
hun eerste kindje

Sjors is de pony waar Jaden wedstrijden
mee rijdt en zij rijden in de les van
maandagavond. Ik geef maandagavond
les op de manege.
Mijn “tip van de instructeur” die ik jullie
wil meegeven is; “wees veranwoordeijk”
Wees ervan bewust dat wij een hele
mooie en speciale hobby hebben. Lang
niet iedereen kan een pony of een paard
onderhouden of verzorgen.
Jouw pony of paard ziet jou als ‘baas’,
en jij ervoor moet ervoor zorgen dat jij
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Dit waren tot nu toe de nieuwtjes, waarvan wij de
uitgave van “Het Weidenieuws” hebben kunnen
samenstellen.
Groetjes namens de redactie

Per 1 april weer wijzigingen bij KNHS zijn
deze zijn te lezen op
www.knhs.nl/nieuws/2015/reglemenstwij
zigingen
 De dressuur klasse B en L1 zijn
toegevoegd aan de KnhsKampioenschappen.
 Bij het B-springen de winstpuntenregeling
veranderd.
1. Een combinatie krijgt 1 winstpunt bij een
foutloos parcours en een stijlcijfer van 60 tot
75.
2. Een combinatie krijgt 2 winstpunten bij een
foutloos parcours en een stijlcijfer van 75 of
hoger.
3. Een combinatie krijgt 1 winstpunt bij 1 t/m 4
strafpunten en een stijlcijfer van 75 of hoger.

PC/LR/MV De Weideruiters Elim
Marten Kuilerweg 21
7916 RJ Elim
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën mail ons
dan : weideruiters@gmail.com

Ik geef de pen door aan…
Hoi Hoi,
Ik ben Myrtle Meinen en ik ben 12 jaar. Ik ben nu 2
jaar lid van de Weideruiters. Eerst met Penny mijn
eerste verzorgpony toen met Zazou mijn tweede
verzorgpony. En nu sinds een jaar met mijn eigen
pony Valerij, zij is 4 jaar en een NRPS. Eerder vond
ik springen altijd het leukst om te doen, maar nu
vind ik dressuur ook steeds leuker. Ik rijd in de les
op vrijdag bij Hennie van 6-7 uur. Sinds ik Valerij
heb is NRPS mijn favoriete ras natuurlijk. Mijn
grote voorbeelden zijn Jantine Slingerland van
dressuur en Jeroen Dubbeldam van Springen. Mijn
grote droom is natuurlijk super hoog in de
paardensport komen.
Ik geef de pen door aan Mariska Oosterveld

Bekijk ook eens onze website: www.weideruiters.nl
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