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Activiteitenkalender
•
•
•
•
•
•
•
•

14 september
clubkampioenschappen
21 september feestavond
27 september kinderbingo
23, 24 & 25 oktober ponykamp
27 oktober dameszadel rijden
31 oktober lessen-brainstorm
24 november dressuur clinic
7 december pakjesavond

Wedstrijdkalender
•
•
•
•
•
•

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

Lessen-brainstorm avond
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!
Regiokampioenschappen

Nieuwtjes
Nieuw bestuur
Vanaf maart 2019 hebben de Weideruiters
een nieuw bestuur. Alle bestuursleden zullen
zich de komende maanden voorstellen in het
Weideblattie. Het bestuur bestaat uit Daniëlle
Benjamins, Martha Bisschop, Alie Bijlsma,
Marike Liemburg, Chaca Weessies-Trul,
Dineke Kuiper en Laura Hendriks.
Het Weideblattie
Bij een nieuw bestuur hoort ook een nieuw
clubblad! Momenteel wordt het clubblad
beheerd door Dineke Kuiper en Laura
Hendriks. Heb jij een leuk nieuwtje of idee?
Stuur dan een berichtje naar
weideblattie@gmail.com, wij kunnen immers
dit clubblad niet maken zonder jullie hulp!

In augustus waren er weer de
regiokampioenschappen. De dressuurruiters
startte 1 t/m 3 augustus en de springruiters
reden hun rondes 8 t/m 10 augustus. Voor
dressuur mochten 7 dames van start gaan en
bij springen reden 4 amazones mee. Allen
hebben super gepresteerd en wij zijn erg trots
op ze!
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Spetterrit

Op 25 augustus vond de Spetterrit plaats! We
zijn met de paarden naar Appelscha afgereisd
om een heerlijke verkoelende duik te nemen.
Er reden 16 ruiters mee, er was een mooie
route uitgezet om bij het water te komen.
Gewapend met een kaart gingen alle ruiters
enthousiast van start. Eenmaal bij het water
aangekomen heeft iedereen lekker
gespetterd. Eén van de ruiters besloot om de
temperatuur van het water zelf te testen. Na
de rit was er een uitgebreide lunch geregeld
met voor ieder wat wils.
Hondenschool Twize

Ponykamp

In juni hadden wij een super gezellig
ponykamp! We zijn onder andere naar
attractiepark Slagharen geweest en hebben
pimp-je-pony gedaan. Dit gezellige kamp werd
afgesloten met een feestelijke bonte avond.
Dit was een groot succes en daarom gaan we
nog een ponykamp organiseren op 23, 24 en
25 oktober. We hebben al één activiteit rond
en dat is met iedereen naar de film van Britt
Dekker! Heb jij ook zin in gezellig
paardendagen? Geef je dan snel op bij de
activiteiten commissie!
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. Tussen 27 september
en 11 oktober 2019 kan er online worden
gestemd op de Weideruiters. Vraag dus al je
vrienden, vriendinnen, ouders, familieleden,
collega’s en leraren om te stemmen op de
Weideruiters!
Feestavond

Recent is er een leuke samenwerking tot stand
gekomen met hondenschool Twize! De
hondenschool gaat 2-3 keer per jaar bij de
Weideruiters een wedstrijd organiseren. Wij
hopen hiermee nòg meer gezelligheid en
naamsbekendheid te creëren!

Op 21 september hebben we voor alle leden
een feestavond, met een barbecue en een
quiz. Kosten zijn €15 p.p. en kinderen vanaf 4
jaar €1 per levensjaar. Opgeven kan via de
activiteiten commissie:
acweideruiters@gmail.com
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In het zonnetje

helpt, ontvang je 1 stempel (of paraaf). Heb je
je stempelkaart vol? Dan kun je de kaart
inwisselen voor de volgende dingen:
-

Deze maand willen wij Henk Doldersum in het
zonnetje zetten! Henk is al sinds 2007 een
sterke kracht bij de Weideruiters. Zijn nichtje
heeft hem gevraagd of hij wilde helpen bij de
Weideruiters en omdat het zo gezellig was is
hij gebleven. Henk heeft vroeger veel
geholpen in de kantine bij de menners, helpt
nu veel in het klusteam, is vaak ringmeester
en helpt altijd de wedstrijd ringen uit te
zetten. Hij vindt alle klusjes op en rondom de
manege hartstikke leuk om te doen.
Henk, wij zijn je allemaal heel dankbaar voor
je hulp en zijn trots op zo’n sterke kracht als
jij!

Vrijwilligers
De Weideruiters is heel blij met haar
vrijwilligers en daarom wil de vereniging wat
voor de vrijwilligers terug doen! Met ingang
van het indoorseizoen wordt er een
stempelkaart in het leven geroepen voor de
vrijwilligers die meehelpen op wedstrijden en
evenementen.
Spelregels
Om een stempelkaart vol te krijgen, moet je
vijf stempels verzamelen. Per dagdeel dat je

2x vrij gebruik van de grote binnenbak
1x gratis les meerijden op de vaste
lestijden
Consumpties bij de bar (twv €7,50)
Geheel of gedeeltelijke vergoeding
voor een evenement

Het is je eigen verantwoordelijkheid om je
stempelkaart mee te nemen, stempels kun je
alleen ontvangen op de dag dat je hebt
meegeholpen. Stempelkaarten worden ook
uitgedeeld aan niet-leden die wèl meehelpen.
Verkrijgbaar?
Deze stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat (tijdens wedstrijden) en bij de
personen van de activiteitencommissie
(tijdens evenementen). Hier kun je ook je
stempel of paraaf ontvangen nádat je hebt
geholpen.

Even voorstellen Danielle Benjamins
Mijn naam is
Danielle Benjamins
en ik ben 34 jaar
oud. Ik woon samen
met mijn man
Danny en onze 3
kinderen Michelle,
Angelique en Jeffrey
in Hollandscheveld.
Op de
ledenvergadering van april 2016 ben ik
gekozen tot voorzitter van de
Weideruiters.
Vanaf mijn 8e tot 18e heb ik altijd bij de
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Weideruiters gereden. Ik ben begonnen met
Monty een B pony mijn verzorgpony, na een
paar jaar kreeg ik mijn eigen pony Priscilla een
d-pony, daarna overgegaan naar de paarden.
Jammer genoeg moest ik stoppen met rijden
door een hernia. Ik heb genoten van de
ponytijd bij de Weideruiters. Vind het ook leuk
om vaak weer oude bekende van de ponytijd
te spreken.
Een paar jaar nadat Jeffrey geboren is zocht ik
de paarden weer op en sinds 2012 ben ik weer
lid bij de Weideruiters. Nu even niet rijdend in
de lessen. Angelique rijd nu ook sinds een
aantal jaren bij de pony’s. Voordat we het huis
in Hollandscheveld gekocht hebben, heb ik
besloten Daryl (mijn paard) te verkopen. We
hebben jammer genoeg maar 24 uur in een
dag zitten
In het dagelijkse leven ben ik financieel
Manager bij ICH BV. Dit is een familiebedrijf
waar ik samen met mijn vader, broers en zus
en collega’s in werk. We zijn een technische
groothandel in pneumatiek en afsluiters.
Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze
gerust! Ideeën of opmerking voor het bestuur
zijn natuurlijk altijd welkom!
Groetjes,

Hoefjes van Charlie!

Hallo allemaal ik ben Charlie.
Ik ben 14 jaar en een Ierse pony.
Ik ben een hele mooie donkerbruine pony met
zwarte manen.
Mijn ogen hebben een bruine kleur.
Mijn eerste ontmoeting met mijn baasje was
erg leuk, ze ging op mij rijden, toen vond ze
mij gelijk perfect.
Wat bijzonder aan mij is: dat ik een misvormt
hartje op mijn voorhoofd heb.
Mijn geheime talent is: dat ik altijd braaf ben
waardoor niemand verwacht dat ik soms ook
wel een beetje stout kan zijn.

Danielle

Mijn favoriete bezigheid is: de hele dag door
eten.

Uitslagen

Mijn baasje en ik springen het liefst samen,
want dat vinden we leuk, want je hebt dan
wat meer uitdaging.

Wil je dat jou resultaten ook in deze rubriek
komen? Stuur dan een mailtje naar
weideblattie@gmail.com dan weten wij zeker
dat we je resultaten niet missen!
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Ik ben een ruin en
mijn baasje vindt
mij de aller beste
pony op aarde.
Hoefjes van
Charlie en groetjes
van Jasmijn

Weideruiters
familie
Nieuwe leden
Deze maand mogen wij Lennard, Indy, Monica
en Lianne verwelkomen bij de Weideruiters.
Leuk dat jullie bij ons lid zijn geworden!
Afscheid leden
Helaas zijn Chanell en Demi niet langer lid van
de Weideruiters. Wij wensen hun nog een
fijne voortzetting van de paardensport!
Verjaardagen
In september zijn Alie, Jorieke, Henk, Ronald,
Karla, Hennie, Sabine, Lennard, Charity en
Christa jarig, van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
Geboortes
Chaca en Aart-jan zijn ouders geworden van
een mooie zoon, genaamd Aydan.
Kirsten en Arjen hebben een mooie zoon
gekregen, Aron.
Kersverse ouders, gefeliciteerd!
Ziektes en ongevallen
Wij hebben te horen gekregen dat zowel
Chaca als Karina lichamelijk niet helemaal
lekker in hun vel zitten. Beiden wensen wij
veel beterschap toe!
Leanne (instructrice) is geopereerd, wij
wensen haar een spoedig herstel toe!

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
10:00 –
Savannah
11:00
Pieters

Vrijdag (alleen de
even weken)

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

