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Activiteitenkalender 2021 

• 29 augustus             Spetterrit  

• 20 november          Sinterklaas  

Wedstrijdkalender 2021 
(onder voorbehoud) 

• 20 februari            Bixie  

• 5 & 6 maart          Dressuur  

• 27 maart               Bixie  
 

 

 

 

Van de bestuurstafel januari 2021 

Allereerst wil ik iedereen namens het bestuur 

een mooi en sportief 2021 toewensen. 

Ondanks alle beperkende maatregelen hebben 

we met de paardensport wat meer vrijheid om 

(buiten) te bewegen. In het belang van het 

paardenwelzijn kunnen wij als ruiters zo ook in 

beweging blijven. 

Helaas is er nog geen uitzicht op een 

verruiming van de regels en zijn wij gehouden 

aan de beperking van het rijden in de hal met 

slechts één combinatie. Voor de veiligheid is 

het altijd mogelijk om samen met een groom te 

komen. Hopelijk blijft ons een zware winter 

bespaard, want buitenrijden blijft de norm. 

Vorig jaar ben ik als nieuw bestuurslid 

aangetreden en we werden met de Corona 

maatregelen gelijk in het diepe gegooid, want 

hoe leg je aan de leden uit dan je wel 

contributie int, maar dat er op het terrein niet 

gereden mag worden. In de zomer konden daar 

wel weer terecht en konden we ook de 

verenigingslessen weer opstarten. Helaas 

zitten we nu weer in een lock-down die het 

aanbieden van verenigingslessen onmogelijk 

maakt. Het bestuur is wekelijks in overleg hoe 

we onze leden toch ‘waar voor hun geld’ 

kunnen bieden. 

Met de gemeente is overeengekomen dat we 

de hal voor combinaties open kunnen stellen 

op basis van een reserveringssysteem. We 

hebben deze mogelijkheid ook opengesteld 

voor die rijdende leden die géén 

sleutelabonnement hebben, voor hen zijn drie 

bestuursleden bereid de hal te openen en 

sluiten (graag 24 uur van te voren afspreken 

     ). Dineke Kuiper is als lescoördinator in 

overleg met onze instructeurs om een 

mogelijkheid te bedenken hoe we de 

deelnemers van de lessen toch een (digitale) 

vorm van instructie kunnen bieden. 

Onze penningmeester Martha is druk bezig de 

financiën in goede banen te leiden. Op een tip 

van Daniëlle hebben we een tegemoetkoming 

van de sportbond aangevraagd. We proberen 

de kosten zoveel mogelijk te drukken, maar de 

belastingen en energiekosten e.d. gaan 

gewoon door. Sinds vorig jaar hebben we geen 

wedstrijden meer kunnen organiseren. De 

inkomsten hieruit waren de voornaamste 

dekking voor deze kosten en de kosten van de 

instructie. (NB: contributie is geen lesgeld, 

verenigingslessen zijn vooralsnog gratis en 

voor alle rijdende leden toegankelijk, hier 

wordt nu nog niet apart voor betaald.) Nu alles 

stilligt komen we net rond. Deze maand is op 

de factuur ook de Bondsbijdrage die via de 

vereniging door de KNHS geïnd wordt 

opgevoerd. Dit zijn verplichte afdrachten, maar 

ook de KNHS probeert op digitale wijze wat 

voor haar leden te betekenen.  

Voor iedereen zijn het krappe tijden, maar we 

hopen toch op jullie solidariteit te mogen 

blijven rekenen, want samen houden we het 

mooi. Groetjes van de bestuurstafel, 

Frédérique 

 Secretaris 

 



Het Weideblattie! 
 
                                                                                                Januari 2021 

 

Corona maatregelen 

 

Helaas zijn de beperkende maatregelen nog 
langer van kracht: tot en met 9 februari gaan 
we door zoals de afgelopen weken. De clinics in 
de kerstvakantie waren ook om die redenen 
afgelast, maar we hopen dat ze in de 
meivakantie wel door kunnen gaan. 

Hopelijk hebben de maatregelen resultaat en 
kunnen we na de volgende  persconferentie (9-
2-2021) een gunstiger bericht sturen.  

Wil je de hal, oud of nieuw,  reserveren voor je 
individuele rit, kijk naar de beschikbaarheid op 
https://www.weideruiters.nl/agenda 

Vanuit het activiteitencommissie  
 
Het is al even geleden dat wij van het 
activiteitencommissie hebben vergaderd. We 
hebben natuurlijk wel contant met elkaar via 
de app, helaas door covid-19 kunnen wij nog 
niet veel plannen. We hopen dat we snel met 
leuke activiteiten te komen.  
 
Klusteam 
 
Zoals jullie hebben kunnen zien is het klusteam 
wekelijks druk. Henk Doldersum zorgt er met 
de bakvlakker (Dank aan de familie Post dat we 
deze mogen lenen!) voor, dat we een super 
bodem hebben. Helaas worden de mannen wat 
ouder, maar niet minder enthousiast. Wel zou 
het fijn zijn als ze wat extra handen in konden 
roepen bij de wat grotere klussen. Het hoeft 
dus niet iedere week te zijn maar: Wie wil onze 
klusteam (eventueel op afroep) versterken!! 
Als we het samen doen zijn de klussen zo 
geklaard….. en het is nog gezellig ook! 
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00 
tot 11:30 bezig met allerhande klussen in en 
rondom de vereniging.  

 
Verenigingslessen  
 
“De vereniging is opgericht met het doel het 
(doen) beoefenen van de paarden- en/of 
ponysport in al zijn verschijningsvormen, met 
uitzondering van de draf- en rensport”. Deze 
mooie zin is terug te vinden in de Statuten 
(2011). In de beginjaren werd er nog niet veel 
privéles gegeven en was het aanbieden van 
verenigingslessen een fijne en betaalbare 
manier om van gekwalificeerde instructeurs les 
te krijgen en van een volwaardige 
wedstrijdbaan ( ook binnen) gebruik te kunnen 
maken. Het gaf daarnaast een boel 
gezelligheid, zeker ná het rijden. De paarden 
konden dan staand in de stands de kantine 
inkijken, terwijl daar aan de tafel/bar de les nog 
een grondig doorgenomen werd. 
   

 
 
De laatste tijd komen er veel vragen binnen 
over het terugstorten van “lesgelden”. Onze 
vereniging heeft het tot nu toe altijd zonder 
een toeslag voor die lessen kunnen doen. Het 
maandgeld is contributie voor het in stand 
houden van de vereniging als geheel, voor 
iedereen. Nog steeds zijn de verenigingslessen 
voor alle rijdende leden toegankelijk, zonder 
extra betaling. In de afgelopen twee jaar is bij 
de ALV al sprake geweest van een aparte 
betaling voor deelnemers in te stellen. 
Gelukkig hebben we de financiën nog altijd 
rond kunnen krijgen door het organiseren van 
wedstrijden, zodat een toeslag voor 
deelnemers niet nodig was. 
 
Laten we hopen dat we die toeslag ook onder 
de huidige omstandigheden ‘buiten de deur’ 
kunnen houden…..net als Covid-19. 
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Hoefjes  van Vosco’s Mimble 
 
Hallo Allemaal, mijn naam is Mimble, Ik ben de 

pony van Ymke Wubs. Ik ben een witte 

negenjarige Welsh-B merrie. Ik ben een grote 

C-pony van 136,5. 

Mijn baasje Ymke heeft mij in mei 2019 

gekocht. Toen was ik zadelmak, maar kende ik 

nog niet zoveel onder het zadel. Ymke en Ik 

leren elke dag weer iets nieuws. Bij mijn vorige 

baasje heb ik twee veulentjes gehad. Mijn 

baasje Ymke is 11 jaar oud. We Wonen in Elim. 

Ymke vindt het heel leuk om op mij te rijden. 

Het Liefst gaan graag samen op buitenrit. 

Zonder zadel op mij te rijden doet ze ook heel 

erg graag. Dan gaat ze allerlei kunstjes op mijn 

rug doen. Daar ben ik soms minder blij mee.  

 

Springen en dressuur doen we ook heel vaak. 

Dressuur vind ik een beetje saai. Dan wil ik nog 

wel eens een keer stout zijn en ga ik bokken of 

steigeren. Laat ik even weten dat ik er geen zin 

in heb. Mijn favoriete bezigheid is eten, het 

liefst eet ik de hele dag door. Verder vind ik het 

heerlijk als Ymke met haar vriendinnetjes mij 

een heerlijke poetsbeurt geeft. Ymke heeft een 

dekking voor mij gewonnen. Ze heeft een hele 

knappe vriend voor mij uitgekozen. Een mooie 

donkere Palomino hengst. Begin Juli 

verwachten wij een mooi veulentje van de 

hengst Lord Markham. 

 

Ymke heeft er sinds kort een vriendinnetje bij: 

Miss Chantella du Bois. In het kort Misty. Dan 

kan ik straks wat rustiger aan doen en genieten 

van mijn dracht. Ymke vind mij de allerliefste 

pony die er is en is helemaal gek van mij. 

Hopelijk zie ik jullie snel weer.  

Hoefjes van Mimble en de groetjes van Ymke 

Wubs. 

 

 
Leanne 
 
Mijn naam is Leanne Koetsier, ik verzorg sinds 

oktober 2016 dressuur- en springlessen op de 

maandag- en woensdagavond.  

Mijn instructeursopleiding heb ik bij de 

Nederlandse Hippische Beroepsopleiding in 

Deurne gedaan. Daarnaast heb ik het 

afgelopen jaar mijn Bachelor of Science 

gehaald aan de NHL Stenden te Emmen.  

Samen met mijn vriend, paarden, hond en 

katten woon ik in Benneveld.  

In mijn lessen stem ik de instructies af op het 

individu, om zo de capaciteiten van elke ruiter 

en zijn paard zo optimaal mogelijk te benutten. 

Ik vind het belangrijk dat mijn lessen verder 

gaan dan alleen het geven van aanwijzingen; ik 

besteed dan ook veel aandacht aan het 

uitleggen waarom en hoe iets gedaan wordt. 

Op deze manier vindt er veel interactie plaats 

in mijn lessen. Zo worden onder andere de 
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individuele trainingen van de ruiters 

geëvalueerd. Daarnaast vind ik het belangrijk 

dat de ruiter de benodigde kennis meekrijgt 

over het paard, zijn biomechanica en 

trainingsleer, zodat hij leert op een bewuste en 

vriendelijke manier te rijden. Op deze manier is 

de ruiter zelf in staat zijn aandachtspunten én 

die van het paard te constateren en tevens te 

redeneren waar de oorzaak en vooral de 

oplossing ligt.  

Het is mijn doel om voor alle ruiters in mijn 

lessen het rijplezier te verhogen en 

ruitergevoel te ontwikkelen. Om op deze wijze 

meer trainingseffect te bereiken met minder 

hulpen, zodat hij een zo goed mogelijk team 

worden met zijn paard. 

Naast de verenigingslessen geef ik ook 

privélessen aan een grote verscheidenheid van 

combinaties. Ik streef ernaar dat ieder type 

ruiter en pony of paard zich welkom voelt in 

mijn lessen.  Tevens biedt ik ook 

kinderprivélessen aan op mijn eigen pony’s. 

Hiermee wil ik graag kinderen die niet 

beschikken over een eigen pony ook de 

mogelijkheid bieden op een verantwoorde en 

leuke manier te leren rijden.   

Tot slot heb ik samen met mijn vriend ook een 

kleinschalige Dartmoorfokkerij ‘Stal de 

Koetsoever’, waarbij wij ons richten op het 

fokken en opleiden van fijne betrouwbare 

kinderpony’s.  

LET OP: ga je iets online bestellen? Klik even via 

de website www.weideruiters.nl daar vind je 

het logo van SponsorKliks. Klik en kijk of je 

gewenste winkel daar bij staat en steun zo 

indirect je vereniging. Vorig jaar hebben we zo 

bijna 200 euro ontvangen! 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Lestijden 
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak 

Dag Tijdstip Instructie 

Maandag 18:00 – 
20:30 

Leanne 
Koetsier 

Dinsdag 19:30 – 
20:30 

Savannah 
Pieters 

Woensdag 10:00 –  
11:00 
 
19:00 – 
20:00 

Savannah 
Pieters 
 
Leanne 
Koetsier 

Donderdag 18:30 - 
20:30 

Roos Knip 

 
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je dan 
even minstens 24 uur van te voren af bij de 
instructie.  
 
 
Contact 
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat 

het ons dan weten via 

weideblattie@gmail.com  

 

Sponsoren 

Op de volgende pagina vinden jullie de logo’s 

van onze sponsoren. Ook dit jaar zijn zij met 

hun bijdrage een grote steun voor onze 

vereniging. Weet je een bedrijf dat wellicht 

ook geïnteresseerd is op met een bord of op 

andere wijze onze club te steunen, geef dit 

dan door aan Martha: 

pennweideruiters@gmail.com  

https://www.weideruiters.nl/sponsoring 
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