Weide Blattie : De Weideruiers Januari/ Februari
Beste lezers,
Wij zijn alweer even in het nieuwe jaar 2013. En er is weer veel te doen. Toch nog even een
terugblik op de maand

December 2012:
De eerste 3 weken zijn er in December Spring clinics georganiseerd. Deze zijn druk bezocht
en zowel voor de beginnende ruiters was er Bixie Springen en voor de gevorderde ruiters
leerzame lessen. Wij hopen dat iedereen het leuk heeft gevonden. En wij proberen hier een
vervolg aan te geven. Heb je suggesties of leuke ideeën meldt het bij het bestuur.
Verder was er op 28 december het Eindejaar pony Springconcours wat voor de eerste keer
bij de Weideruiters gehouden is en het was een succes. Het was een gezellige en sportieve
dag compleet met hamburgers en oliebollen. Deze wedstrijd is zeker voor herhaling vatbaar
en staat al genoteerd in de agenda van 2013!
Verder is er een Weide Nieuws voor u gemaakt met alle nieuwtjes betreffende onze
vereniging. Deze ligt voor u klaar achter de bar en vergeet niet uw naam van de lijst te
schrappen na ontvangst.
Om bij stil te staan:
Helaas op 31 December 2012 is ons men lid en oud bestuurder Roelof Karsies overleden. Wij
hebben als bestuur en vereniging afscheid van hem kunnen nemen want wij wisten dat hij
ziek was. Veel van zijn Weideruiters vrienden zijn naar zijn begrafenis geweest op zaterdag 5
januari 2013.

In Januari 2013:
Het nieuwe jaar is goed begonnen want op vrijdag 4 Januari was er een Nieuwjaarsreceptie deze was
gezellig en goed bezet. Compleet met lekkere hapjes en een drankje was er de gelegenheid om
elkaar een goed 2013 te wensen. Bent u niet geweest? Dan alsnog een goed 2013 gewenst!
Verder is er 10 Januari 2013 de eerste wedstrijd geweest het betrof een onderlinge men wedstrijd in
samenwerking met Hardenberg. De Weideruiters hebben het goed gedaan!
De volgende combinaties hebben gewonnen:

1) twee span pony 1 combinatie Ramon Oosterveld met jaquar en silvester klasse B 182

klasse B dressuur paarden:
1) Roelof Kuiper (superkuper) met Femke 186
2) Willem Hekman Zilver ster 181
3) Johan Lammers Noa 176
4) Roelie Schoemaker Zyon 174 ( allereerste keer dressuurproef ( paard staat net 3 weken
voor de kar)
Klasse B dressuur Pony
1) femke ten Kaate met Jelle 191
2) Rianne Nijmeyer met Bobby 187
3) Henk Snippe met Nikky 179
4) Eddy hekman met Bas 178
5) Lambert Schroer met Anka176
6) Melissa ten Caat met Simba 175
7) Jan Dirk Bremmer met Shakira 174
Klasse L/M pony
1) Mieke ten Kaate met Jelle 187
2) Willemien Odink met Luna 183
3) Jerney Kats met Blits-fly 176
4) Melanie van Dalsem met Jessy 172

Het is leuk om jullie allemaal te laten weten dat afgelopen zaterdagavond 12 Januari De Weideruiters
vertegenwoordigd waren bij het teamspringen in Beilen. Freddy Snippe heeft een team
samengesteld bestaande uit Nicky Snippe, Daimy en Sharon Havers. De dames hebben het goed
gedaan. Ze hebben een foutloos parcours gesprongen en zijn hiermee op de 5 geplaatst geëindigd.
Helaas waren er 4 teams sneller en foutloos. In totaal deden er 11 teams mee. De eerste drie beste
teams gingen door naar de finale. De vereniging van Rouwveen heeft gewonnen.
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Van de bestuurstafel:
Er is besproken dat de donderdag avond de vaste men avond blijft. Dit houdt in dat er die
avond NIET vrij gereden kan worden in de kleine binnenbak omdat ook de menners graag
eens een avond vrij kunnen rijden. Dit kan het beste op donderdag avond dan kan er in en
uitgespannen worden. Ook kan er door de menners uitgestapt worden in de kleine
binnenbak. Verder is er voor de menners de gelegenheid om gebruik te maken van de kleine

binnenbak op zondag morgen tot 10.30. Omdat rijden en mennen niet veilig samen gaan is
deze beslissing genomen. De huis regel is en blijft nog steeds van kracht geen menners bij onder
het zadel, en geen onder het zadel tijdens longeren.

Extra les:
Graag willen wij nog even vermelden dat vanaf 21 januari a.s. op maandagavond van 18:00 uur
tot 19:00 uur de kleine rij hal bezet is i.v.m. dubbele lessen. Dan kan er niet vrij gereden worden op
dit tijdstip.

Ook is er een nieuw beleid wat betreft de vrijwilligers:
Hieraan wordt in 2013 een andere invulling aangegeven dan u voorheen was gewend. In het
kort houdt het in dat de verantwoording om vrijwilligers werk bij De Weideruiters bij u zelf
ligt. In de regelementen is vastgesteld dat er 4 dagdelen vrijwilligerswerk uitgevoerd moet
worden. U kunt vanaf nu zelf invullen op de lijsten die in gang hangen wanneer u dit zou
willen doen en het u het beste uitkomt. De lijsten worden per kwartaal verwerkt in een
vrijwilligersschema. Alle informatie hierover vindt u in de bij geleverde brief. Wij vertrouwen
op u medewerking.
Een nieuwe regel voor de Bixie voor de onderlinge wedstrijden bij De Weideruiters:
Bij onderlinge wedstrijden was de leeftijd tot 10 jaar en mochten de kinderen Bixie rijden.
Nu zijn daar veel vragen over geweest het afgelopen jaar dus hebben wij als bestuur
besloten dat in 2013 de onderstaande regel wordt toegepast:
Kinderen mogen tot en met het jaar waar in ze 13 jaar worden Bixie rijden. Echter mogen
de kinderen die officiële wedstrijden en een start pas hebben niet deel nemen aan de
onderlinge Bixie wedstrijden op de club. Dit is om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te laten
verlopen en iedereen een kans te geven.

Wij zijn op zoek naar:
Een tweedehands brievenbus voor aan de kant van de weg te hangen. Helaas is onze
brievenbus door vandalisme gesloopt. Heeft u toevallig nog een extra exemplaar wij horen
het graag.
Ook komen wij wijnglazen te kort voor in de kantine, omdat er soms wel eens wat sneuvelt.
Wellicht is er onder de leden nog iemand die nog wat wijn glazen overheeft? U kunt de club
er blij mee maken.

Verder om te noteren in de Agenda:
We organiseren 2 februari 2013 weer een dressuur wedstrijd voor paarden en pony's in Elim, er
is nog plek dus als je mee wil doen kan je je nog opgeven!
Bijgevoegd is de flyer, we beginnen dit keer met de klasse Z.
16 en 23 maart organiseren we ook dressuur wedstrijden, hier kan je je ook al voor opgeven!
Verder is er op 5 Februari op dinsdagavond weer Mennen in samenwerking met Hardenberg. Dit
is in competitie verband en wordt dit keer gehouden bij De Boshoek dus voor onze menners een
uit wedstrijd.

Ook is er op 9 Februari weer de eerste onderlinge wedstrijd bij De Weideruiters. Het betreft
Dressuur Pony’s en Paarden en ook Springen voor de Pony’s en Paarden en ook Bixie Dresuur en
Bixie Springen. Je kunt je opgeven de lijsten hangen in de hal.
Tenslotte staat er voor 23 Februari een Officiele Bixie Dressuur wedstrijd gepland, graag nodigen
wij alle jonge Weideruiterjes uit om hieraan mee te doen! Je kunt je hier voor aan melden bij
secr.weideruiters@hotmail.nl
Zoals u ziet is er volop activiteit bij De Weideruiters! Omdat wij met elkaar de vereniging
vormen, willen wij jullie op de hoogte stellen van wat er maandelijks te doen is. Wij hopen dat
jullie mee doen aan de wedstijden en activiteiten die wij als bestuur organiseren. Maar wij zijn
nog dringend op zoek naar:
Een enthousiaste groep vrijwilligers die de Onderlinge Wedstrijden van 2013 willen
organiseren!!! Geef jezelf op.
Wij hopen dat de winter snel weer over gaat want voor Paardenmensen is de winter een
moeilijke periode. Iedereen gaat nu gebruik maken van het binnen rijden omdat veel
buitenrijbanen bevroren zijn.
Daarom willen wij ook iedereen vragen om vriendelijk en beleefd en tolerant tegen elkaar te zijn
en laat vooral de veiligheid voor op staan. Paardrijden blijft altijd een samenspel tussen mens en
dier.
Heb je verder nog leuke ideeën en denkt dit is iets voor onze vereniging meld het dan bij het
bestuur van:
De Weideruiters

Geachte leden van de Weideruiters,
We zijn een club voor en MET elkaar. Daarom verandert het systeem
van vrijwilligers voor de wedstrijden en activiteiten binnen onze
vereniging.
Graag willen wij u erop wijzen dat vanaf nu de verantwoording bij u
als lid ligt om deze dagdelen te vervullen.
Zoals u weet is elk lid verplicht 4 dagdelen per jaar zich vrijwillig in
te zetten voor de club. Indien aan het eind van het jaar gebleken is
dat u GEEN 4 DAGDELEN aan werkzaamheden verricht heeft ziet de
vereniging zich genoodzaakt om dit in rekening te brengen.
Op de formulieren die in de hal bij de kantine hangen kunt u zich
opgeven voor één of meerdere dagdelen per dag/per activiteit.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zich in de hal op te geven kunt
u contact opnemen met Lienke Krikken- Bakker (
lienkebakker@hotmail.com) zodat u toch aan uw dagdelen kunt
voldoen.
 De organisatie houdt zich het recht om taken etc te wisselen.
 Opgeven kan vanaf 13 jaar. Is het lid jonger dan 13 jaar dan wordt
van de ouders verwacht de dagdelen te vervullen.
 Heeft u zich opgeven? Dan ontvangt u van ons voor de activiteit/
wedstrijd nog een bevestiging.
 Wanneer u geholpen heeft met een activiteit/wedstrijd wordt dit
aan het eind van de dag in het ledenbestand geregistreerd.

Geef je op!!!

