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Email: mariekehak@xs4all.nl  
Website: www.waalenlinge.nl  

 
                 Deil, 21 augustus 2014 
 
 

Beste Waal & Linge leden, 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief over onze toekomstige activiteiten en een korte terugblik op onze 
activiteiten die geweest zijn. Als je nu naar buiten kijkt zou je denken dat het indoor seizoen al 
bijna gaat starten maar eerst hebben we nog wat buitenactiviteiten, we hopen natuurlijk op een 
mooie nazomer zodat we ook tijdens deze activiteiten mooi weer hebben. 
 
Maar nu eerst een terugblik op de activiteiten van de afgelopen maanden. 

  
 Dressuur vaardigheid Beesd 21 juni 

 
Ook dit jaar hebben we weer een dressuur en vaardigheid wedstrijd gehouden op landgoed 
Marienwaerdt te Beesd. Deze wedstrijd houden we al verschillende jaren samen met Tielerwaard 
West. 
Het weer was die dag schitterend en het aantal deelnemers was super. Ook de samenwerking met 
Tielerwaard West ging weer geweldig dus vast een activiteit die volgend jaar weer op de agenda 
staat. 
 
Wist u trouwens dat Rijvereniging Tielerwaard West op zaterdag 13 september 2014 het 40 jarig 
jubileum viert. In de middag houden ze dit op het weiland van Jaap van Arkel in Herwijnen. 
 
Op deze middag komen er diverse diciplines voorbij oa. Dressurclinic, Menclinic, Westernshow, 
Friezenshow en nog veel meer. De middag is toegankelijk voor iedereen en start om 13:00  

 
SGMW Beesd 31 juli en 1 en 2 augustus 2014 

 
Ook dit jaar hebben we als vereniging weer een van de grootste maar zeker de mooiste 
samengestelde menwedstrijd van het jaar georganiseerd. Ook dit jaar was het weer een enorm 
succes. Dit jaar hadden we naast onze normale wedstrijd Hobby, klasse 1 en 2 (op donderdag en 
vrijdag) en de wedstrijd klasse 3 en 4 (op vrijdag en zaterdag) het Nederlands kampioenschap 
enkelspan paard naar binnen weten te slepen. Op donderdag is hiervoor de dressuur gereden, op 
vrijdag de Marathon en op zaterdag de vaardigheid. Dit betekende dus dat er buiten de twee 
normale wedstrijden ook nog een drie daagse werd gehouden. Ikzelf hield mijn hard vast want 
dat betekende extra dressuurringen op donderdag en op vrijdag twee extra hindernissen en op 
zaterdag een hele vaardigheidring inclusief bezetting extra.  
De vrijwilligers zijn er altijd in grote getallen maar zou dat dit jaar ook weer lukken? 
 
Nou ik kan u het antwoord geven, ze waren er en met grote aantallen. Zonder deze vrijwilligers 
kunnen wij als bestuur niets beginnen en ik wil iedereen die op welke wijze dan ook heeft 
geholpen voor tijdens of na de wedstrijd enorm bedanken voor zijn of haar inzet. 
 
Natuurlijk kunnen we onze wedstrijd niet financieren zonder onze sponsoren en ook deze waren 
weer trouw en hebben er voor kunnen zorgen dat we ook dit jaar weer de wedstrijd konden 
houden.  
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En natuurlijk als laatste moet ik bedanken de Fam van Verschuer, zonder hen kunnen we zo’n 
grote wedstrijd met 8 hindernissen, 3 vaardigheidsringen en 4 dressuurringen en een grote 
feesttent en een camping inclusief stallen niet neerzetten als we geen gebruik mogen maken van 
hun mooie locatie. Dus bij deze Fam van Verschuer hartelijk dank. 
 
20 t/m 24 augustus Landgoedfair Heerlijkheid Marienwaerdt Beesd 
 
Ook dit jaar zorgen we er als menvereniging voor dat het tijdens de landgoedfair niet ontbreekt 
aan paarden en of pony’s. Diverse leden rijden weer tijdens deze dagen rond met een menwagen 
over het terrein om bezoekers een keer een mooi ritje over het landgoed te geven. Ook geven 
diverse leden clinics in de grote ring op het middenterrein. Ook daar voor wil ik iedereen die hier 
weer aan mee werkt enorm bedanken voor zijn of haar inzet. 

 
Maar nu naar onze toekomstige activiteiten: 
 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus stond onze twee daagse gepland, maar doordat er nog vele 
wedstrijden zijn hebben we besloten om die datum aan te passen zodat er meer mensen mee 
kunnen doen. 
 
Op zaterdag 20 september zijn we uitgenodigd om een mooie bosrit te komen maken bij Leon 
Reijden in het mooie Groesbeek.  
Wilt u mee rijden wilt u zich dan a.u.b. opgeven zodat we rekening kunnen houden met het 
aantal deelnemers. (mariekehak@xs4all.nl of 0613833830) 
 
Voor de route die we hebben uitgestippeld geldt dat het handig is om met een geremde kar te 
rijden en een helm te dragen voor de veiligheid. 
Ruiters zijn ook deze dag welkom om mee te rijden maar ook graag even van tevoren opgeven 
bij mariekehak@xs4all.nl of nummer 06-13833830 
 
De BBQ zullen we dit jaar houden bij familie Kaldenberg aan de Lingedijk in Herwijnen en wel 
op 18 oktober 2014 
Ook voor deze activiteiten van tevoren opgeven bij mariekehak@xs4all.nl zodat we rekening 
kunnen houden met het aantal personen. 
 
1e wedstrijd Betuwe cup 2014 24 en 25 oktober 2014 
 
Ook in het komende indoorseizoen organiseren Menvereniging Waal en Linge en De Roskam 
weer de spectaculaire Betuwe Cup wedstrijd. Net als voorgaande jaren zijn het vier wedstrijden 
die worden afgesloten met de finale in februari.  
Op de website vind u binnenkort het inschrijfformulier.  
Voor selectie voor de grote finale in februari moet je minimaal drie wedstrijden inclusief de 
laatste wedstrijd rijden.    

 
Kerstfair 11 t/m 14 december 2014 
Ook dit jaar zullen de Kerstmannen pakken weer uit de kast worden gehaald en de arrenslee 
wordt weer gepoetst, want ook dit jaar zullen we met de vereniging rijden tijden de mooie 
kerstfair in Beesd.  
Wil u ook een keer Kerstman/ Kerstvrouw zijn dan kun je voor het rijden opgeven bij 
mariekehak@xs4all.nl of op nummer 06-13833830 
 
Verder op de agenda  
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• 13 september 2014 40 jarig jubileum Tielerwaard West 
• 21 en 22 november 2014 2e wedstrijd betuwe cup georganiseerd door de menvereniging 

de Roskam 
• 9 en 10 januari 3e wedstrijd betuwe cup georganiseerd door menvereniging de Roskam  
• 13 en 14 februari grote finale betuwe cup georganiseerd door menvereniging Waal en 

linge 
 

Mededeling. 
 
Voor ons als bestuur is het een onmogelijke taak om alle wedstrijden waar onze leden mee mee 
rijden bij te houden en op de website te vermelden terwijl wel enorm veel leden dit waarderen.  
Mocht iemand gereden of gekeken hebben op een wedstrijd en die vind het leuk om een stukje te 
schrijven zouden wij dit erg leuk vinden om dit op onze site te plaatsen. 
U kunt dit (indien mogelijk met een foto) mailen naar lionne74@kpnplanet.nl en dan zorgt 
Lionne ervoor dat het stukje op de site komt te staan zodat iedereen dit mee kan lezen. 
 
Ik wens u namens het gehele bestuur een heel sportief en gezellig tijd toe en we zien u graag 
weer op onze komende activiteiten 
 
Marieke de Gast Hak 

 


