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Activiteitenkalender 2020 
 

● 29 november paarden 

rommelmarkt 

● 4 december sinterklaas 

Wedstrijdkalender 2020 
 

● 6 en 7 november 
dressuurwedstrijd 

● 14 november bixie 
● 19 december oliebollen bixie 

 

Bestuurstafel 

 

Jammer, maar helaas… 

Recent zijn er weer strengere maatregelen 
omtrent corona aangekondigd. De afdeling 
Sport, van gemeente Hoogeveen, heeft het 
volgende bericht uitgestuurd naar alle 
verenigingsbesturen: 
 
Geen publiek bij wedstrijden en sportkantines 
gaan dicht. De maatregelen zijn erop gericht 
om de kans op grote drukte en het aantal 
sociale contactmomenten tussen mensen te 
beperken, zonder de samenleving en de 
economie op slot te doen. Met uitzondering 
van de sportbeoefening zelf, mag er geen 
publiek meer aanwezig zijn bij trainingen, 
wedstrijden, toernooien en evenementen dit 
geldt voor zowel de 
binnensportaccommodaties als de 
buitensportaccommodaties. 
 
Als reactie op het bovenstaande bericht, 
hebben we besloten de schriktraining van 
Roos Knip af te gelasten. Aangezien de huidige 
maatregelen 2 weken van kracht zijn, wachten 

we af of er op 27 oktober wijzigingen in de 
maatregelen plaats vinden. Hiernaar zullen we 
besluiten of de rommelmarkt door gaat.  

Tevens hebben we besloten dat er geen 
toeschouwers/grooms langs de bakrand 
mogen staan tijdens de lessen. Voor de 
jeugdlessen is er een uitzondering gemaakt, 
zodat er altijd minstens één ouder aanwezig is 
in geval van nood. Voor deze ouder(s) zijn 
vakken aangegeven waarbinnen ze mogen 
staan. Er mag maximaal 1 persoon per vak 
staan en we willen jullie verzoeken een 
mondkapje te dragen zodra je (als ouder) de 
overdekte rijhallen betreedt. De kantine blijft 
gesloten en het is niet toegestaan om op het 
clubterrein in een groep groter dan 4 
personen op minder dan 1,5 meter bij elkaar 
te komen.  
 
We rekenen op ieders medewerking. Dit 
betekent ook dat we elkaar aan mogen en 
moeten spreken als er door de gezelligheid 
per ongeluk vergeten wordt de afstand te 
bewaren. We hopen dat iedereen met net 
zoveel plezier kan blijven rijden als altijd! 
 
 
Corona maatregelen 

 

In verband met de nieuwe maatregelen zullen 
de lessen wel doorgaan maar met een 
maximum van 6 combinaties zoals in ons 
huishoudelijk regelement voorgeschreven. Het 
Dagelijks Bestuur zal met de KNHS en de 
gemeente Hoogeveen/Veiligheidsregio 
overleggen hoe de mededeling over 
Individuele sporters, totaal 30 personen, en  
groepen (ook met buitenritten), maximaal 4 
personen exclusief instructeur, zich verhoudt 
tot onze verenigingslessen.  
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Tot die tijd houden we ons aan de aantallen 
gegeven in het Huishoudelijk regelement 
Weideruiters:  

Rijvereniging lessen/ instructie        

Rijvereniging lessen hebben een aantal 
richtlijnen:         

• Rijvereniging lessen betreffende 
pony’s bevatten max. 7 combinaties   

• Rijvereniging lessen betreffende 
paarden bevatten max. 6 combinaties    

Statuten Weideruiters: 

Artikel 9 - Taken en bevoegdheden bestuur 

4. Het bestuur ziet in de vereniging toe op het 
naleven van de statuten, reglementen en 
besluiten van zowel de vereniging als van de 
KNHS, de regiovereniging en de 
kringvereniging en van de FEI.  

Indien de statuten, reglementen en besluiten 
van de vereniging niet in een situatie in de 
vereniging voorzien, beslist het bestuur welk 
besluit van kracht blijft totdat de algemene 
vergadering anders heeft beslist. 

 

Clubkampioenschappen 

 

Op 19 september vonden de jaarlijkse 
clubkampioenschappen plaats. Dit jaar een 
beetje anders dan voorgaande jaren, door de 
toevoeging van onze western tak! Ruiters 
deden mee aan een dressuur en spring proef 
òf een trail en horsemanship western proef. 
Nadat alle proeven waren gereden, werd er 
nog een barrel race georganiseerd waarbij alle 
ruiters zo snel mogelijk een parcours met 
tonnen af legden. Winnaar van de bixie werd 
Naomi Kuiper, winnaar bij de pony’s was 

Jasmijn Bos, winnaar bij de paarden werd 
Steffi Dop en Jessica Vlek is onze allereerste 
Western club kampioen! 

Het was een feestelijke dag, extra feestelijk 
door de prachtig verkleedde western ruiters. 
Tijdens de clubkampioenschappen werd ook 
het nieuwe logo en bord van de Weideruiters 
voor aan de weg gepresenteerd. Alle lof naar 
Dineke Kuiper voor de goede organisatie! 

 
Rabobank Clubsupport 

 

Na het succes van vorig jaar, doen we ook dit 
jaar weer mee met Rabobank Clubsupport! Bij 
dit initiatief kunnen mensen stemmen op hun 
favoriete club. Deze club krijgt dan van de 
Rabobank een bedrag gesponsord. De hoogte 
van dit bedrag is afhankelijk van de 
hoeveelheid stemmen. Stemmen kan via de 
website van de Rabobank 
(https://www.rabobank.nl/particulieren/leden
/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_co
nn_id=47679-A5VR7GS6WUW3A-
468085719539&gclid=CjwKCAjwrKr8BRB_Eiw
A7eFapipgd1N87a_e1US3Y09NzxqDUL2Ojox0
mOu5GuV6CNAym9P-
Klyj4BoCswkQAvD_BwE) of via de app van de 
Rabobank. Breng nog snel je stem uit en vraag 
ook direct familie en vrienden om te 
stemmen. Stemmen kan nog tot uiterlijk 25 
oktober! 

 

Website 
Zoals jullie misschien al hebben gezien; de 
nieuwe website is in de lucht!  
Mocht je nog iets 
missen of een foutje tegen komen, stuur dan 
een mail naar weideruiters@gmail.com.  
 
Nieuw op de website is de ‘Agenda’. Hierin 
kun je zien wat er op het terrein of in de bak 
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gepland staat. Mocht je als startkaart-lid een 
keer willen trainen in de bak, dan kan dit op 
afspraak via bovengenoemd mailadres (10 
euro per keer). Ben je (winter-) 
abonnementhouder met een sleuteltag en wil 
je zeker zijn dat je in de bak kunt trainen; mail 
je verzoek naar 
weideruiters@gmail.com. Dan voegen wij je 
trainingsmoment in op de agenda, zodat 
iedereen kan zien wanneer de rijbaan in 
gebruik is. NB: dit betekent niet dat er dan 
niemand anders mag komen rijden! Staat de 
bak als ‘vrij’ dan kan je natuurlijk ook de bak 
gebruiken. Vanwege de corona maatregelen 
mogen maximaal 6 combinaties in de rijhal 
aanwezig zijn. De eventueel meegekomen 
grooms wachten in de auto. 
 

Indoor competitie 

 

Het indoor seizoen is weer begonnen! De 

nieuwe corona maatregelen brengen wat 

uitdagingen met zich mee, maar dat hebben 

we weten te pareren door een unieke 

competitie te organiseren. Deze indoor 

competitie werkt iets anders dan reguliere 

wedstrijden. Op een reguliere wedstrijd kun je 

bij iedere proef een prijs winnen. Dit gebeurt 

niet meer bij ‘de Weideruiters competitie’.  

De competitie bekleedt 6 maanden, van 

oktober tot en met maart. In deze periode 

wordt elke maand, tot maart, een 

startmoment georganiseerd. Tijdens deze 

startmomenten worden er geen prijzen 

uitgereikt, maar je rijdt wel mee voor een 

klassering. Er worden dus 5 startmomenten 

georganiseerd, hiervan moet je er minstens 3 

rijden voor de klassering. Na deze vijf 

starmomenten wordt er in maart een finale 

georganiseerd, de ruiters met de hoogste 

klasseringen worden hiervoor uitgenodigd. 

Tijdens de finale in maart worden hele gave 

prijzen uitgereikt aan de beste ruiters van de 

competitie. Prijzen variëren van een 

weekendje weg tot een fotoshoot. 

Het eerste startmoment heeft in het eerste 

weekend van oktober plaatsgevonden en was 

een groot succes! Ruiters en paarden hebben 

prachtige proeven laten zien en de sport op 

verschillende niveaus  prachtig getoond. Wil jij 

nu ook mee doen aan deze leuke competitie? 

Schrijf je dan snel in via mijnknhs.nl en geef 

aan dat je aan de competitie mee doet. 

 

Paarden rommelmarkt 

Op zondag 29 november organiseren wij een 
paarden rommelmarkt van 11:00 tot 15:00 
uur. Wil jij je (gebruikte) paarden spullen 
verkopen en/of nieuwe kopen, dan is dit jouw 
kans!  

Om je spulletjes te verkopen kun je een 
staplaats huren. Één staplaats is 3m x 2m, 
deze kost voor leden van de Weideruiters €5.  
Een dubbele staplaats is ook mogelijk, deze 
kost voor leden €7,50. Deze kosten zijn 
inclusief een koffie/thee/ranja consumptie. 
 
Opgeven kan via acweideruiters@gmail.com 
of bel naar Evaline de Gruijter (0621223940). 
Wij houden die dag uiteraard rekening met de 
regels van het RIVM.  
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Algemeen 

Lestijden 
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak 

Dag Tijdstip Instructie 

Maandag 18:00 – 
20:30 

Leanne 
Koetsier 

Dinsdag 19:00 – 
21:00 

Savannah 
Pieters 

Woensdag 10:00 –  
11:00 
 
18:15 – 
21:00 

Savannah 
Pieters 
 
Leanne 
Koetsier 

Donderdag 19:30 - 
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.  
 
 
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 

 

Sponsoren 
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