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Activiteitenkalender 2021 

• 18 september Grote Clubactie  

• 23  Oktober Paarden rommelmarkt 

• Kerstvakantie clinics 
 

Wedstrijdkalender 2021 outdoor  

• 11 september 
Clubkampioenschappen  

• 1 en 2 oktober: start Indoorseizoen 
met ieder eerste weekend 
vrijdagavond Z1 – ZZL 

• Zaterdagen B – M2 

• Zaterdag 18 december - Rubriek B 
dressuur pony's (1e selectie Indoor 
Regiokampioenschap 2021). 

Van de bestuurstafel 

Nog even en dan is het echt herfst. Gelukkig 
hebben we dit jaar niet te maken gehad met de 
inwerkingstelling van het hitteprotocol. Wel is 
er veel schade gekomen door de heftige 
hagelbui die over ons gebied trok. Het dak is 
gerepareerd, het plafond in de kantine is het 
volgende op de lijst van klussen. Wat klussen 
betreft: het klusteam werkt gestaag door aan 
het afbreken van de oude kantine, zodat het 
aangezicht van ons complex opgefrist kan 
worden.                                                           Achter 
de schermen zijn we druk bezig met het 
onderzoeken hoe we de financiën goed op 
orde kunnen krijgen om de renovatie van de 
oude hal aan te pakken. Het ingesteld 
banknummer waarop men kan doneren heeft 
al een begin bedrag. Ook de kleine geldkistjes 
in de kantine leveren de broodnodige muntjes 
op en daar zijn we heel blij mee! Mocht je een 
bijdrage willen overmaken dan kan dit naar: 
NL89RABO0368708160 t.n.v.  Landelijke 
Rijver./Ponyclub De Weideruiters. met 
vermelding: bijdrage renovatie. Alle kleine 
beetjes helpen om het samen (nog) mooier te 
maken! 

Afscheid Dineke Kuiper-
Boersma 

Helaas heeft Dineke 
besloten haar bestuurs- 

en commissietaken per direct neer te leggen. 
We danken haar hartelijk voor haar inzet de 
afgelopen jaren. 

Corona maatregelen 

Ofschoon de coronamaatregelen dermate 
versoepeld zijn dat we in groepen kunnen 
rijden, blijft het raadzaam de hal te reserveren. 
Wil je de hal, oud of nieuw,  reserveren voor je 
individuele rit, kijk naar de beschikbaarheid  op 
https://www.weideruiters.nl/agenda 

Clubkampioenschappen  
 
Zaterdag 11 september gaan we er weer een 
gezellige en sportieve dag van maken: 
dressuur, springen en Working Equitation (2 
onderdelen) staan op het programma. Tijdens 
het opmaken van het klassement door de 
wedstrijdleiding is er de mogelijkheid voor alle 
combinaties deel te nemen aan een extra 
onderdeel....wat dat is? Verassing!! De 
prijsuitreiking is te paard. Alle (startkaart) 
leden kunnen meedoen. Iedereen is van harte 
welkom om aan één of twee onderdelen mee 
te doen. Voor de verschillende rubrieken zijn 
lintjes en bekers te winnen, maar….om mee te 
dingen naar de titel 'CLubkampioen 2021' 
moet je aan beide onderdelen meedoen. Dus 
dressuur EN springen of beide onderdelen van 
WE.  
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Opgave kan nog donderdag 20.00 u via 
weideruitersac@gmail.com (LET OP Nieuw 
aders!) geef aan welke klasse dressuur en/of 
springen je rijdt. Zet je er ook even bij welke 
categorie je rijdt bixie/pony/paard/working 
equitation . Het gaat vooral om een gezellig 

samenzijn met een béétje competitie 😉 
We hopen op een gezellige en sportieve dag 
met veel deelnemers en aanwezigen. (let op 
Coronamaatregelen geldend op die datum).  
 

 Barbecue wordt broodje 
hamburger 
Door weinig opgave hebben 
we besloten de de 

clubkampioenschappen af te sluiten met een 
broodje hamburger/gezond voor alle 
deelnemers en vrijwilligers. 
 
Van de activiteitencommissie  
 
Hebben jullie tips of leuke ideëen mail ze naar  
weideruitersac@gmail.com Let op: aangepaste 
activiteiten kalender en mailadres.  
 
Spetterrit 2021 weer succes! 

Niet alleen werd er gespetterd in de plas, ook 
spetterde het weer al mocht dit de pret niet 
drukken. Na een lekkere kop koffie of thee 
vertrokken de groepen 1 voor 1 richting plas via 
een leuke route van ongeveer 5 of ongeveer 10 
kilometer.  
Eenmaal bij de plas werd er volop gespetterd, 
gelachen en plezier gemaakt. Eén pony 
spetterde zó dat deze uit de plas even lekker 
ging rollen in het zand!  
Helaas bleek er een groep verdwaald te zijn 
geraakt. Na het bad gingen de groepen stuk 
voor stuk terug en hielden we contact met de 

verdwaalde groep. Na een rit van pak en beet 
16 km kwamen ze dan toch nog bij de plas aan 
en konden ze ook nog lekker spetteren. Nadat 
ook zij wat lekkers en drinken op hadden, 
gingen ze terug naar de parkeerplaats waar 
iedereen een lekker broodje hamburger kon 
halen met een flesje drinken. Ondanks de lange  
route en het mindere weer heeft iedereen een 
super gezellige dag gehad. De gemaakte foto’s 
kun je terugvinden op 
www.facebook.com/weideruiters/ bij de 
albums.  Tot volgende jaar! 
 

 
 
Tweedehands paarden rommelmarkt 
 
Zaterdag 23 oktober kun je je oude paarden 
spullen verkopen op de tweedehands paarden 
rommelmarkt! We beginnen om 11:00 tot 
ongeveer 15:00.  
De plekken zijn 3 meter breed en 2 meter diep. 
Voor leden €5.00 voor niet leden €7.50 voor 
winkels en webshops €17,50. Heb je aan 1 
plekje niet genoeg dan kun je altijd voor 2 
plekjes kiezen dan worden de kosten wel iets 
anders: twee plekjes voor leden €7,50 niet 
leden €10,00 en voor winkels/webshops 
€25,00. 
Opgeven kan via: gruyt102@planet.nl    
 

 
   

mailto:weideruitersac@gmail.com
mailto:weideruitersac@gmail.com
http://www.facebook.com/weideruiters/
gruyt102@planet.nl%20%20%20
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Consumptie bonnen  
 
Per 1 juli krijgen onze vrijwilligers die helpen bij 
een wedstrijd 2 consumptie bonnen. 
Die bonnen is alleen op die dag te besteden, 
met die bonnen kun je patat, snacks, tosti of 
een flesje frisdrank bestellen, koffie thee of 
ranja is onbeperkt.  
 
Grote Clubactie 
 
Zaterdag 18 September 2021 begint de 
verkoop van de grote clubacie en dit jaar doen 
wij ook weer mee! In de week ervoor worden 
bij de jeugd lessen de boekjes uitgedeeld.  
Informatie over de verkoop is afgelopen maand 
rondgestuurd. Jong en oud kunnen loten 
verkopen voor de club! Dit jaar zal het 
verkopen op coronaproef wijze gaan en zal de 
verkoop het meeste gaan via online verkoop de 
jeugd krijgen boekjes met een qr code.  
We hopen een goede verkoop!  
Verkoop jij de meeste loten dan kun je een 
prijsje winnen!  
 

Klusteam 
 
Het team is goed bezig, maar hulp kan het team 
altijd gebruiken. Het hoeft dus niet iedere week 
te zijn. Je kan je melden bij Roelof als je afentoe 
zou willen helpen (0653294443). 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, maar als je liever op een 
andere dag iets wilt doen, dan kan dat 
natuurlijk altijd! Er zijn nog klussen blijven 
liggen na het NL Doet weekend, zo zijn nog niet 
alle ruiten in de oude hal schoon, heb je even 
tijd? Zie de klus! 

Sponser Kliks 

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 – 
21:00 

Nicole Kist 

Dinsdag 17:30 – 
18:30 

Savannah 
Pieters 

Woensdag 09:30 –  
10:30 
 
18:30 – 
19:30 

Savannah 
Pieters 
 
Inge van ‘t 
Hooge 

Donderdag 18:30 - 
20:30 

Alexandra 
Huizinga  

 
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 

weideruiters@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 

an Martha: pennweideruiters@gmail.com 

https://www.weideruiters.nl/sponsoring 

mailto:weideruiters@gmail.com
mailto:pennweideruiters@gmail.com
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Bij een 

bestelling 

bij Dier 

All-In 

huismerk met vermelding WR krijgt de 

vereniging 10% van het bedrag van Van 

Benthem op de rekening gestort. De bestelling 

wordt ook nog eens bij je thuis afgeleverd! 

Registreer en bestel, daar heeft de club weer 

voordeel van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


