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Steun de weideruiters! 

 

De banketstaaf verkoop in 2018 was een 

enorm succes. Dit succes willen we graag 

nogmaals behalen en hebben daarom dit jaar 

weer een banketstaaf actie! De opbrengst van 

de banketstaaf verkoop gaat naar het 

opknappen van de accommodatie. De actie 

loopt vanaf 27 november en kosten per 

banketstaaf is €3,50 en 3 staven voor €10,00. 

Meer informatie volgt nog! 

 

 

 

Nieuwtjes 

Inloopmoment Bestuursvergadering  

Het bestuur van de Weideruiters wil graag 

weten wat er leeft bij de leden van de 

vereniging en welke wensen en ideeën er zijn. 

Daarom is het idee ontstaan om een inloop 

moment voor leden te organiseren tijdens de 

maandelijkse bestuursvergadering van 20:00 – 

20:15  

We gaan graag met elkaar in gesprek over 

ideeën en suggesties, want samen maken we 

het nog beter!  

In 2019 staan de volgende 
bestuursvergaderingen gepland:  
- Donderdag 7 november  
- Donderdag 15 december  
- Donderdag 9 januari  
 

We horen graag wanneer je gebruik wilt 

maken van het inloopmoment via 

weideruiters@gmail.com of neem even 

contact op met de bestuursleden via telefoon. 

Rabo clubsupport 

Op 14 oktober werd het geld van het rabo 

clubsupport uitgedeeld. Dankzij de hulp van 

iedereen hebben een prachtig bedrag van 

€500,73 opgehaald! Wij zijn trots op alle 

steentjes die zijn bijgedragen en willen 

daarom iedereen nogmaals bedanken.  

ALLE STEMMERS: BEDANKT! 

Activiteitenkalender 
 

• 8 november bingo avond 

• 9 november open dag 

• 9 november feest avond 

• 24 november dressuur clinic  

• 7 december pakjesavond 

Wedstrijdkalender 
 

• 15 & 16 november 
dressuurwedstrijd 

• 13 & 14 december 
dressuurwedstrijd 

• 28 december springwedstrijd 
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Hondenschool Twize 

 
Hondenschool Twize heeft op 20 oktober haar 

eerste wedstrijd bij ons gehad! Het was een 

groot succes en we hebben veel positieve 

reacties op onze locatie gehad. Er was lekkere 

groentesoep gemaakt, wat natuurlijk bij droeg 

aan de mooie kantine opbrengst. Een 

evenement voor herhaling vatbaar dus! 

Ponykamp  

In de herfstvakantie vond het 3-dagen 

durende ponykamp plaats. Naast een leuk 

programma werd er veel gelachen en weinig 

geslapen. Alle meiden zijn naar de nieuwe film 

‘Whitestar’ van Britt Dekker geweest. Tijdens 

een leerzaam uitje naar Stal Koorman werd 

een paard beleerd en voor het eerst bereden. 

’s Avonds was er een spannende dropping, 

maar gelukkig wisten de meiden de weg terug 

te vinden! Uiteraard werden ook deze keer de 

pony’s gepimpt en hadden de meiden de 

grootste lol. Als kers op de taart gaf Zoë 

Zwiggelaar een kür op muziek, waar iedereen 

genoot van haar dansende paard.  

Het was een geslaagd kamp, met veel dank 

aan iedereen die geholpen heeft!  

Lessen-brainstorm avond 

Op donderdagavond 31 oktober vond de 

lessen-brainstorm avond plaats. Met behulp 

van de tijdlijn-methode (leuk -minder leuk - 

tips) hebben de aanwezige leden meegedacht 

over de vormgeving van de lessen. Het was 

een nuttige avond vol leuke en goede tips. 

Met dank aan de leden voor hun actieve 

bijdrage! Deze wordt meegenomen naar de 

bestuursvergadering en natuurlijk besproken 

met onze instructeurs. 

Bingo avond 

Binnenkort vindt de bingo weer plaats! Deze 

bingo is een goed begin van een leuk 

feestweekend! Er zijn een hoop sponsoren 

geregeld, dus wij hopen op een mooie 

opbrengst voor de vereniging. Wat de prijzen 

zijn, blijft nog even een verrassing maar met 

het oog op de vorige keer zijn er weer 

prachtige prijzen te winnen. Wij hopen dat het 

net zo’n groot succes wordt als de vorige keer! 

Open dag 

Op 9 november, de dag na de bingo, vindt de 

open dag plaats. Ook voor de open dag zijn er 

leuke dingen geregeld! Er worden gratis 

proeflessen verreden (bixie en regulier) en er 

zijn speurtochten en spellen met hele leuke 

prijzen. Zoë Zwiggelaar gaat een kür op 

muziek rijden, Jyeshtha Trul geeft een clinic 

dameszadel rijden samen met Aline Booij-

Masselink en Marike Liemburg geeft een les 

houding en zit. Prijzen worden onder andere 

gesponsord door Beestenboel Wezep, Fit en 

soepel dier dierenosteopathie, 
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Trainingscentrum Liemburg Paard & Kracht en 

BeautifulPicture. Ken jij iemand die wel eens 

een proefles bij de Weideruiters wil rijden, 

een les van Marike Liemburg wilt volgen òf 

gewoon aan deze gezellige dag mee wilt 

doen? Geef je dan op bij 

acweideruiters@gmail.com! 

Feestavond 

Als afsluiter van het feestweekend wordt er 

op zaterdag 9 november een gezellige 

feestavond georganiseerd van 16:00 - 19:00 

uur. Kosten bedragen €15 voor volwassenen 

en kinderen vanaf 4 jaar betalen €1 per levens 

jaar. Kosten zijn inclusief een heerlijke 

maaltijd en drinken. Opgeven kan nog tot 6 

november bij acweideruiters@gmail.com. 

Dressuur clinic 

 

Op 24 november geeft grand prix ruiter Nars 

Gottmer een dressuur clinic. Alle niveaus 

mogen zich opgeven. Een les duurt ongeveer 3 

kwartier bij 2 ruiters. Kosten voor leden is €45 

en voor niet-leden is €50. Geef je snel op via 

acweideruiters@gmail.com! Vergeet bij 

opgave niet je niveau en of je een paard/pony 

rijdt te vermelden. 

 

 

In het zonnetje: Savannah Pieters! 

Al bijna 3 jaar lang geef ik les bij de 

weideruiters op dinsdagavond en 

woensdagmorgen. Dit vind ik erg leuk om te 

doen!  

Samen met mijn vriend hebben we een 

boerderij gekocht in Linde, eindelijk de 

paarden bij huis! Het is een droom die 

uitkomt.  

Toen ik 3 jaar was zat ik voor het eerst op een 

pony, dit vond ik zo leuk dat ik nooit meer ben 

gestopt met rijden. Mijn eigen paard doet het 

nu even rustig aan omdat ze nu als fokmerrie 

wordt gebruikt. We zijn samen heel ver 

gekomen en daar ben ik erg trots op! Mijn 

merrie heeft ook een dochter van 2 jaar oud, 

die ga ik straks beleren. Mijn droom is om 

samen met haar ook ver in de paardensport te 

komen. 

Savannah bedankt voor je leuke gesprek en 

we wensen je nog heel veel plezier met les 

geven.  

Rijbaan regels 

Tijdens de lessen-brainstorm sessie gaven een 

aantal leden aan dat er soms onduidelijkheid 

is over de rijbaan regels. Daarom hebben wij 

de rijbaanregels toegevoegd als bijlage en 

zullen nieuwe leden hierop gewezen worden.  
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Even voorstellen Chaca Weessies 

 

Aangezien ik voor vele een nieuw gezicht ben 

binnen het bestuur, stel ik mij voor. 

Mijn naam is Chaca Trul-Weessies, 45 jaar en 

getrouwd met Aart-Jan Trul. Samen hebben 

we 5 kinderen gekregen. Met ons gezin en 

mijn moeder wonen we in Tiendeveen waar 

wij genoeg ruimte hebben om onze paarden 

bij huis te kunnen stallen. Naast mijn gezin 

ben ik 28 uur werkzaam als Medisch Codeur 

bij Isala Zwolle en Meppel. We hebben bij huis 

ook een kleine pensionstal van in totaal 11 

stallen, met z’n allen verzorgen we de paarden 

en pony’s. 

Door mijn dochter ben ik ook per 1 januari dit 

jaar lid geworden van de Weideruiters, de 

reden van mijn lidmaatschap is dat  de eerste 

kennismaking  bij de Weideruiters mij een 

goed gevoel gaf, zeg maar gerust een thuis 

gevoel.  

Tijdens 1 van de lessen van mijn dochter werd 

mij gevraagd of ik niet ook in het bestuur zou 

willen. Mijn taak is het ledenbestand binnen 

de KNHS op orde te houden, dit wil zeggen dat 

ik nieuwe leden inschrijf bij de KNHS en 

wijzigingen doorvoer. Dus mocht er nog iets 

nog niet juist in het KNHS systeem staan hoor 

ik dit graag en pas ik dit aan. 

 

Op dit moment staat de zes jarige vosmerrie 

Iduna voor mij klaar, zij is een nakomeling van  

Connaisseur ( Con Amore x Donnerhall ) x 

Krack C x Jazz. Bij onze eerste ontmoeting 

(Iduna was 5 maand oud) was dit meteen al 

liefde op het eerste gezicht. Inmiddels is Iduna 

uitgegroeid tot een mooi groot paard en is ze 

klaar om aan het werk te gaan. Mijn wens met 

dit paard is het hoogste te behalen wat voor 

ons haalbaar is zonder het plezier uit het oog 

te verliezen.  

Een hartelijke groet van Chaca. 

Hoefjes van Guro! 

Hallo allemaal!  

Ik ben Guro een welsh- merrie van 23 jaar oud 

en mijn baasje heet Naomi. Weet je dat ik wel 

hele mooie ogen heb? Ik heb namelijk een 

maanoog. 



        Het Weideblattie! 
September 2019  
 
3 jaar geleden kwam ik bij Naomi wonen.  

Eerst werd  ik opgehaald door de buurman 

van Naomi en stond daar in een stal. Naomi 

wist nog van niks en werd als verrassing 

meegenomen naar de stal. Zij was erg blij om 

mij te zien en ik vond haar ook gelijk een lief 

baasje.   

Samen gingen we het avontuur aan.  We 

gingen op les. Naomi kende niks en ik leerde 

haar van alles. Soms 

was ik vervelend  en 

gooide mijn hoofd 

telkens naar beneden 

en af en toe gaf ik ook 

een bokje. Naomi 

kende mijn streken 

en leerde het mij om 

het niet meer te 

doen. We gingen 

samen naar bixie 

wedstrijden en op één 

wedstrijd was ik zo 

ondeugend dat ik mijn baasje er erg heb af 

gegooid. Daarna durfde Naomi niet meer op 

mij te rijden. Manon kwam er bij als bijrijder. 

Nu had ik  – om en om – twee  ruiters op mijn 

rug. Samen gingen we gezellig naar 

wedstrijden en Naomi heeft samen met mij 

heel wat bekers gewonnen. Aan alles komt 

een eind, ik ga met pensioen. Ik ga genieten 

van lekker eten en ik hoop dat Naomi ook veel 

prijzen mag winnen met haar nieuwe pony 

Eclips.  

Lieve hoefjes van Guro en bedankt voor alle 

hulp met mij op de trailer zetten en de leuke 

lessen!  

 

 

 

Weideruiters familie 

Nieuwe leden 
Deze maand mogen wij Anne verwelkomen bij 

de Weideruiters. Leuk dat jullie bij ons lid zijn 

geworden! 

Verjaardagen  
In september zijn Gonnie, Sanne, Quincey, 

Ilona, Leanne, Naomi en Lianne jarig, van 

harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

Algemeen 

Lestijden 
Alle lessen vinden plaats in de grote rijbak 

Dag Tijdstip Instructie 

Maandag 18:00 – 
21:00 

Leanne 
Koetsier 

Dinsdag 19:00 – 
21:00 

Savannah 
Pieters 

Woensdag 10:00 – 
11:00 
 
18:00 – 
20:00 

Savannah 
Pieters 
 
Leanne 
Koetsier 

Vrijdag (alleen de 
even weken) 

19:00 – 
20:00 

Inge Frieling 

 
Kun je niet bij je les aanwezig zijn? Meld je 
dan even minstens 24 uur van te voren af bij 
de instructie.  
 
LET OP: Dit rooster kan veranderen nav de 
brainstorm sessie op 31 oktober. 
 
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 
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Sponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.auto-wobo.nl/
https://www.epkuik.nl/
https://hendrikswijkje.nl/
https://tencaatmontage.nl/#home
https://www.kroezen-sieders.nl/
https://www.autobedrijfmartens.nl/
https://www.debandenbeurs.nl/
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Bijlage I – Rijbaan regels 

1. Bij het rijden moeten alle ruiters een goed 
passende veiligheidshelm dragen die 
voldoet aan de geldende normering. 

2. Wil je in of uit de rijbaan gaan, kondig dit 
dan luid aan, door bijvoorbeeld “deur 
vrij!” te roepen. Houd hierbij altijd 
rekening met de andere ruiters in de 
rijbaan. Een paard of pony kan schrikken 
als jij ineens de deur open gooit. 

3. Op- en afstijgen hoort op de AC-lijn te 
gebeuren. Zet paarden op voldoende 
afstand van elkaar, met de hoofden in 
dezelfde richting. 

4. Rijd je als ruiter alleen in de rijbaan, zorg 
er dan voor dat je een mobiele telefoon bij 
je draagt. 

5. Tijdens het rijden moet de rijbaan 
gesloten zijn. 

6. Wanneer een buitenrijbaan geen 
omheining heeft en deze dus niet 
afgesloten kan worden, mag er met 
maximaal 4 ruiters tegelijkertijd gereden 
worden en moet het terrein wanneer de 
rijbaan in gebruik is afgesloten zijn. 

7. Wanneer de accommodatiehouder 
toestaat dat er gelongeerd wordt in de 
rijbaan, dan mag dit alleen wanneer er 
zich geen ruiters in de rijbaan bevinden. 

9. De combinatie welke op de linkerhand 
rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op 
de hoefslag (dus rechts houden). 

10. Degene die op dezelfde hand een snellere 
gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft 
altijd voorrang (en dus ook de hoefslag). 

11. Snijd elkaar niet af en geef ruimte bij het 
passeren. 

12. Het springen over een hindernis moet 
worden aangekondigd als er ook andere 
ruiters in de rijbaan rijden, door 
bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen. 

13. Bij het rijden moeten alle ruiters 
rijlaarzen dragen of stevige schoenen met 
een gladde doorlopende zool en een hak, 
gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of 
schoenen moeten ruim in de stijgbeugels 
passen. 

14. Ruiters mogen geen grote, uitstekende 
en/of loshangende sieraden en losse 
kleding dragen. Bij het rijden in het bos 
moet er op gelet te worden dat geen 
jassen met een capuchon worden 
gedragen. 

Bron: KNHS 

https://www.deboer-aanhangwagen.nl/
https://www.foox.nl/

