
 

  

  

  

Plannen voor januari t/m maart 2022 

De Weideruiters 
Hallo Weideruiters, 

Helaas door de corona maatregelen kon de 
eindejaarsafsluiting eind december niet doorgaan 
en hebben we besloten om de oefenwedstrijd te 
verzetten. 

Dit jaar hebben wij weer een aantal activiteiten 
gepland. De informatie over deze activiteiten lees 
je hier. We hopen dat alles snel weer door kan 
gaan, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten bij 
de club. 

Wij wensen jullie een gezond, sportief en 
gezellig 2022!  

De activiteitencommissie 

 

VERZET 

15 januari 26 februari Oefenwedstrijd 
 

Bixie dressuur & oefendressuur voor IEDEREEN! 
* Wil je oefenen voor een officiële wedstrijd?*    

* Of gewoon voor de fun een ‘wedstrijdje’ rijden?* 

Op 26 februari 2022 vanaf 10:00 organiseren wij een oefendressuur 
‘wedstijd’. Dit betekent dat het niet mogelijk is winstpunten te halen. 

Deze wedstrijd is voor iedereen, jong en oud, met of zonder startpas, 
Weideruiter lid of niet, paard of pony.  Er is 10 minuten ingepland per 

proef. De jury zal feedback geven na afloop van elke proef. De 
klassen van Bixie, BB t/m M2 kunnen worden gereden op deze dag. 

Overigens is het verplicht je paard ingeënt te hebben en lid te zijn 
van de KNHS of FNRS. Deelname is volledig op eigen risico.   

KNHS-reglement wordt gevolgd. 

Opgeven en info kan via:   
Bianca  weideruitersac@gmail.com   

Vermeld hierbij: naam, paard/pony, klasse, aantal proeven.    
Houd er rekening mee dat we niet aan alle wensen m.b.t. starttijden 
kunnen voldoen.  Kosteloos afmelden kan tot 23-2-2022 17:00 uur.    

 
Leden € 6,00 per proef / Niet-leden: € 8,00 

 

13 februari Snertrit 
 

Na de geslaagde GPS rit in november 
organiseren we nu een snertrit. 

 Voor leden en niet leden, jong en oud, het is voor 
iedereen leuk. 

Er zijn 2 GPS ritten in het Dwingelderveld; 
 een lange (16 km) en een korte (8 km). Zowel 

alleen als in een groep starten is mogelijk. 

Na afloop is er een heerlijke kop snert om weer 
op te warmen.  

Deelnemers onder de 16 dienen begeleid te 
worden door een volwassene. 

1e start om 10.00. 8 minuten tussen iedere start.  

Opgeven en info kan via:  Chantal  
weideruitersac@gmail.com   

 
Leden € 5,00  / Niet-leden: € 7,50 

Deelname is volledig op eigen risico.   

18 februari duolessen Jill Huybregts 
 

De datum is nog onder voorbehoud, maar zal op vrijdag 
zijn van 13:00 tot 17:00. De lessen duren 1 uur. 

 
 Leden € 82,50  / Niet-leden: € 87,50 

Definitieve datum volgt.  
Opgeven en info kan via:  Bianca  

weideruitersac@gmail.com   

BIJLAGE ACTIVITEITEN 

Agenda 2022 

 
- 15 januari    Oefenwedstrijd (verzet) 
- 13 februari     Snertrit 
- 18 februari     Duolessen Jill Huybregts (ovb) 
- 26 februari    Oefenwedstrijd (verzet) 
- 20 maart     Hengstenshow 
- 30 april    18- Jeugdkamp  
- 15 mei     30+ kamp 
- 28 augustus   Spetterrit 
- 17 september Clubkampioenschappen  
 
Nog in te plannen: Grondwerklessen Tish 

20 maart Hengstenshow 
 

De exacte invulling volgt nog. 

Informatie via Chantal en Jacomijn. 

weideruitersac@gmail.com   


