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Activiteitenkalender 2020 
 

Door de maatregelen als gevolg van het 

COVID-19 virus zijn alle activiteiten 

afgelast. Wat er in 2021 gaat gebeuren is 

nog niet bekend, maar hieronder volgt de 

voorlopige planning.  

Wedstrijdkalender 2021 
 

• 30 Januari –         Bixie  

• 5 & 6 Januari –    Dressuur  

• 20 februari –        Bixie  

• 5 & 6 maart –      Dressuur  

• 27 maart     –       Bixie  
 

 

 

Van de Bestuurstafel 

 

De Weideruiters en Corona 
We hebben net de nieuwe maatregelen te 
horen gekregen: een lock-down. Alweer! De 
rijhallen zijn bij de eerste aankondiging voor 
alle activiteiten gesloten, maar…. 
Geduld! 
De KNHS heeft in overleg met het NOC*NSF 
voor de paardensport een uitzondering voor 
het binnenrijden kunnen bewerkstelligen. 
ECHTER: BUITENRIJDEN BLIJFT DE NORM. De 
gemeente Hoogeveen heeft toestemming 
gegeven onder voorwaarden dat onze rijhallen 
gebruikt mogen worden. Bij klachten door wie 
dan ook bij de gemeente wordt deze 
toestemming direct ingetrokken en zullen ALLE 
leden geen gebruik meer kunnen maken van de 

hallen. Het gebruik van de hallen gaat op 
afspraak om opstoppingen te voorkomen. Hoe 
we dat gaan doen volgt in een aparte mail, 
maar dit hier alvast die voorwaarden: een 
reservering dus, publiek en toeschouwers zijn 
niet toegestaan. Dus ook  de groom NIET aan 
de bak-rand. Privélessen kunnen alleen buiten 
gegeven worden.  
 
Door alle aanscherpingen hebben we besloten 
de geplande clinics door te schuiven naar de 
meivakantie. Ook een gezellige 
Oudejaarsborrel die op de planning stond, gaat 
niet door.  
 
Als bestuur zitten we natuurlijk zeker niet stil. 
We hebben van de voorgaande periode voor 
de verenigingslessen al schema’s klaar liggen 
om als het toegestaan is met twee combinaties 
(maar liever zes natuurlijk) per half uur door 
onze instructeurs begeleid te worden. 
 
Het jaar 2020 is er één van snelle wisselingen 
geweest: een nieuw bestuur, een eerste lock-
down, verruiming openstelling, een nieuwe 
aanpak met meetmomenten, een terugkeer 
naar bijna normaal, maar dan nu toch weer een 
lock-down. Ondanks alles hebben wij als 
bestuur- en commissieleden nog steeds een 
optimistische instelling dat we het als 
vereniging ook in de komende jaren gaan 
redden. Samen met onze leden gaan we het 
(nog) beter doen, zodat we ook in 2021 met 
trots kunnen zeggen, dat we een bloeiende 
vereniging hebben met een prachtige 
accommodatie. 
 
We danken jullie voor jullie steun, vertrouwen 
en inzet en hopen dat we 2021 in goede 
gezondheid een mooi ruitersportjaar kunnen 
gaan beleven.  
Fijne kerstdagen en een gezond en 
voorspoedig 2021 toegewenst! 
 
Namens het bestuur, 
Frédérique 
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Corona maatregelen 

 

Vanaf 15 december  gelden er nieuwe Corona 
maatregelen. Naar aanleiding van deze 
maatregelen heeft de Weideruiters het 
teleurstellende besluit moeten nemen alle 
groepslessen niet door te laten gaan.  

De clinics in de kerstvakantie zijn ook om die 
redenen afgelast. We schuiven ze door naar de 
meivakantie 2021. 

Helaas zijn onze rijhallen voor individueel 
gebruik gesloten! Het bestuur is in overleg met 
de bond en de gemeente om de rijhallen voor 
individuele trainingen open te kunnen stellen.  

Hopelijk hebben deze maatregelen resultaat en 
kunnen we na de volgende  persconferentie 
een gunstiger bericht sturen.  

De Penningmeester aan het woord: Hier een 
verhaal vanaf het bureau van de 
penningmeester, Martha Bisschop. Ik doe dit 
nu anderhalf jaar met doorzettingsvermogen 
en plezier. Veel moeten leren, uitzoeken en 

advies vragen o.a. bij snelstart ( het 
programma waar ik mee werk, deze heeft een 
zeer goede help desk ), maar zoals ik het nu 
ervaar aardig alles onder controle gekregen, al 
ben je nooit uitgeleerd met zo'n uitgebreid 
programma. Ik zit voor ons / vereniging 
eigenlijk wel dagelijks achter de pc.  

Èn als er eens niet goed gaat, want dàt is zeker 
gebeurd en zal nog wel eens gebeuren ;-p,  zijn 
we gelukkig als vereniging met mensen welke 
mij bellen, appen of mailen om de gemaakte 
“fouten te resetten “. Super fijn dat jullie hier 
in mee helpen en mij de tijd daarvoor geven.  
Mijn dank is groot daarvoor !!!  

Ik zal mijn best blijven doen voor onze 
vereniging, zeker in deze oh zo lastige tijd 
waarin we met zijn allen niet kunnen doen wat 
we graag willen. Maar ook ieders gezondheid 
staat voorop, en we hebben ons als club aan te 
passen naar de regels van het RIVM, KNHS en 
Gemeente. We willen / moeten met zijn allen 
voorkomen dat we geen boetes binnen halen 
!!!  

De andere kant vanaf mijn bureau is dat we 
gelukkig een mooi bedrag als tegemoetkoming 
voor sportverenigingen in de corona verliezen 
hebben gehad van de overheid!! Hierdoor 
kunnen wij onze vaste lasten blijven betalen en 
hoeven wij geen opschorting te vragen. Want 
nu we dit jaar bijna geen wedstrijden of wat 
dan ook hebben kunnen organiseren, werd ons 
financiële plaatje krap.  

Verder willen we graag van alles opknappen en 
verbeteren maar aangezien er nog weinig 
verandering is vanwege de pandemie, laten 
onze penningen dit niet toe. Zo gauw we weer 
van alles mogen en kunnen organiseren en 
onze penningen het gaan toelaten, zullen we 
ook echt zo snel mogelijk hier mee aan de slag 
gaan. Zeker om het aanzien van de voorkant 
van het gebouw te verbeteren.  

Als laatste: zijn er vragen / mededelingen of 
info etc. wat voor mij als penningmeester van 
belang is voor de vereniging, of info welke niet 
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op de site staat wat voor jullie van belang is, 
stel ze of geef het door.!!  

Samen zijn we de vereniging !!!!  Samen 
moeten we het doen !!!! mijn mailadres : 
pennweideruiters@gmail.com Een goede 
jaarwisseling toegewenst, Martha Bisschop  

Van de activiteitencommissie  
 
Sinterklaas 2020 
Helaas mocht deze niet doorgaan vanwege de 
maatregelen door covid-19 maar de pieten van 
de  AC vonden dat jammer en na overleg met 
de pieten van Dier All-in en Miranda’s 

Ruitersport hebben we samen een goed 
gevulde tas afgeleverd bij onze jeugdleden. 
Deze werden uitgedeeld bij de lessen maar ook 
bij sommige jeugdleden thuis. 

 
 
Helaas zijn door de afgekondigde maatregelen 
alle activiteiten die we in dit najaar op de 
planning hadden staan afgelast!  
We hopen volgend jaar weer leuke activiteiten 
te organiseren. Onze activiteitencommissie 
bestaat momenteel uit drie personen Marije 

Willem en Dineke. Lijkt het je leuk om ons te 
versterken? Gezellig!! Meld je aan via 
acweideruiters@gmail.com  
 
Wij stellen ons hier nog even voor, zodat je 
weet met wie je die gezellige dingen voor de 
club gaat organiseren: 
 
Ik ben Marije woon samen met Danny en onze 
3 kinderen in Hoogeveen Lianne rijdt met onze 
pony Jolly op de maandagavond les, een jaar 
geleden ben ik bij het activiteitencommissie 
gekomen.  

Ik vind het erg leuk om 
dingen te organiseren 

ponykamp, 
buitenritten, Bingo, 
Sinterklaas en meer 
activiteiten met de 
rest van het ac maar 
vooral voor de leden 
jong en oud. Met 
vriendelijke groet, 
Marije  

 

Hallo ik Ben Willem samen met vrouw Petra 
rijden wij samen bij de weideruiters. Petra rijdt 
op de woensdagmorgen en ik op de 
donderdagavond. Met mijn ijslander in een 
westernles lol met je knol en dat hebben we 
zeker!  

Het ac doe ik al 
jaren en vind het 
erg leuk om te 
doen vooral het 
organiseren van de 
spetterrit, Maar 
natuurlijk help ik 
de meiden ook met 
andere 
activiteiten. 

Groetjes Willem  

 

mailto:pennweideruiters@gmail.com
mailto:acweideruiters@gmail.com
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Ik ben Dineke woon samen met Egbert en onze 
4 kinderen in Nieuweroord, Naomi rijdt nu 
bijna 3 jaar bij de club en vind dat super gezellig 
vooral de leuke activiteiten die worden 
georaniseerd. Bijna 2 jaar zit ik nu in de AC en 
het bestuur en vind alle twee erg leuk om te 
doen en ben er zeker nog niet op uitgekeken 

      Ik hoop dat we in 2021 erg leuke dingen 
kunnen organiseren!  

Voor vragen of heb je leuke ideen mail dan naar 
acweideruiters@gmail.com  

Groetjes Dineke  

 

Banketstaven actie 

 
Dit jaar hebben we ook weer een lekkere 
banketstaven actie gehad met een mooie 
verkoop van 730,00 euro!  
 
Iedereen hartelijk bedankt voor jullie inzet om 
deze staven te verkopen!!  
 

Hoefjes van Dyantha 
 
Hallo allemaal!  
Ik ben Dyantha een tinker en mijn baasje heet 
Marja. Ik sta niet alleen er staat nog een tinker 
June daar rijdt mijn baasje nu op en gaat ze 
mee naar western les bij Roos op de 
donderdagavond, en ook mijn kleine maatje 
Yellow waar ik vaak mee speel in de wei.  
Ik ben 18 jaar oud en ben met pensioen dit 
helaas om dat ik last heb  van mijn been, heel 
soms gaan we samen nog naar buiten lekker 
rijden in de bos en daar geniet ik echt van en 
heb ik mijn oortjes de hele rit naar voren.  

 

Toen ik 6 maanden oud was kwam ik bij Marja 
wonen.Ze was gelijk verliefd op mij toen ze me 
voor het eerst zag en nu nog steeds. We gingen 
vaak samen wandelen en toen ik 5 jaar oud was 
heeft ze me beleerd, ik pakte dat super op en 
vond dat geweldig vooral de buitenritten, toen 
mocht ik een jaartje rust en weet je waarom…. 
Ik kreeg een merrie veulen genaamd Aranca. 
Stoer van mij he!? 
 

mailto:acweideruiters@gmail.com
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Met 6 jaar zijn we weer begonnen met rijden 
heerlijk buiten in de bossen rijden dat vond ik 
het fijnst, helaas na een heerlijke rit op de 
veluwe kwam ik te vallen van de klep van trailer 
en had ik een zeer been, na veel onderzoeken 
kwam er niks uit en zijn ze er maar mee gestopt 
en mocht ik met welverdiende pensioen ik was 
toen 16 jaar.  
 
Ik ga lekker genieten van het gras samen met 
mijn maatjes June en Yellow en wens June en 
Marja veel plezier op western les. Hoor van 
June dat het super gezellig is en soms wordt er 
wel hard gewerkt.  
 
Lieve hoefjes van Dyantha  
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
Van het Klusteam 
Het klusteam is elke dinsdag ochtend van 9:00 

tot 11:30 uur bezig met allerhande klussen in 

en rondom de vereniging. Zie je iets dat 

gerepareerd moet worden, heb je een idee of 

zou je graag (een keer) mee willen helpen? Laat 

het weten. Je kan hiervoor onze voorzitter 

Roelof Otten benaderen: 06 532 944 43 

Contact voor kopij: 
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat 

het ons dan weten via 

weideblattie@gmail.com 

 

 

Onze Sponsoren die ons dit afgelopen jaar 

weer gesteund hebben zijn: 
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Wij wensen onze trouwe 

sponsoren een goed 2021 toe!! 


