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Secretariaat      
Marieke de Gast Hak 

 Gerestein 49   
4158 GB Deil   
Tel: 0345-769105 
 Mob: 06-13833830  
Email: mariekehak@xs4all.nl   
Website: www.waalenlinge.nl   

 
                 Deil, 14 augustus 2015 
 
 
Beste Waal en Linge leden, 
 
Daar is hij weer de nieuwsbrief. Het is al weer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen, dus willen 
wij u graag bij praten over activiteiten die hebben plaats gevonden maar natuurlijk ook de agenda voor de 
komende periode kenbaar maken zodat jullie dit vast in de agenda kunnen vermelden. 
 
We hebben verschillende fantastische wedstrijden gehad, waaronder de district kampioenschappen voor 
Mensdistrict Oost voor dressuur en vaardigheid op 20 juni 2015. Wat een geweldige activiteit was dit, we houden 
deze wedstrijd natuurlijk altijd samen met Tielerwaard West die dan hun dressuur wedstrijd rijden. Voor onze 
vereniging werden er maar liefst 10 dressuurringen en 2 vaardigheidsringen gebouwd op het landgoed 
Marienwaerdt . Voor Tielerwaard werden er ook nog eens 4 dressuurringen gebouwd dus in totaal hadden we 
aardig wat meters nodig.  
  
Op hetzelfde landgoed Marienwaerdt hebben we onze jaarlijkse samengestelde menwedstrijd gehouden op 30 en 
31 juli en 1 augustus. Dit jaar hebben we het weer groots aangepakt. Op donderdag hebben we de dressuur 
gereden voor het Nederlandse kampioenschappen enkelspan paard en en voor  alle ponyrubrieken  waar de 
hoofdring dit jaar op het grote terrein lag. Ook hebben we de dressuur en vaardigheid gereden voor de hobby 
klasse en klasse 1 en 2. 
 
Op vrijdag was het helemaal een drukte want toen werd de marathon gereden voor het Nederlands 
kampioenschap en de marathon van de hobby- en klasse 1 en 2. Ook starten we die dag met de dressuur en 
vaardigheid  voor de klasse 3 en 4. Dus maar liefst 3 wedstrijden op 1 dag. 
 
Op zaterdag werd de Marathon gereden voor de klasse 3 en 4 en de zinderende finale in de vaardigheid voor het 
Nederlands kampioenschap.  
 
Al met al twee spetterende wedstrijden die zonder de familie van Verschuer natuurlijk niet plaats hadden kunnen 
vinden en langs deze weg wil ik de familie nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van hun landgoed.  
 
Ook wil ik nogmaals gebruik maken van de gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken die ook dit jaar en 
tijdens alle twee de wedstrijden beschikbaar waren maar ook tijdens de opbouw en natuurlijk het afbreken. 
Zonder deze super vrijwilligers kunnen wij deze wedstrijden niet organiseren  dus allemaal nogmaals dank je wel. 
 
Nu is het weer tijd voor de toekomstige activiteiten: 
 
5 september 2015 Wereldkampioenschappen Breda 
In 2015 organiseert outdoor Brabant van 2 t/m 6 september het FEI Wereldkampioenschap ponymennen voor 
enkel- twee- en vierspannen. Bijna 100 van de beste ponymenners ter wereld zullen strijden om individuele en 
team medailles. 
En wat zijn we trots, want twee van onze leden rijden ook mee tijdens deze wedstrijd nl: Marissa Schuiling 
(enkelspan pony) en Dirk Neerinck (tweespan pony). 
 
Nu lijkt het ons als vereniging leuk om aanwezig te zijn op 5 september als de marathon wordt gereden. De Hatro 
bus is alweer geregeld en zal vertrekken om  7:30 bij Familie v/d Hater Bonegraafseweg 5 te Ochten of om 08:00 
bij de Goudreinet in Vuren.  
 
Wil je mee geef je dan op bij Ad van Zandwijk. Dit i.v.m. het bestellen voor de kaarten in de voorverkoop. Dit kan 
via de mail zandhof@tele2.nl  en tot 1 september 2015. 
  
Omdat we natuurlijk een WK rijden zou het leuk zijn als wij wat Nederlandse kleur in Breda brengen dus het 
kledingadvies is oranje.  
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26 september onderlinge samengestelde menwedstrijd Herwijnen 
Beloofd is beloofd. Op 26 september 2015 houden we  bij de familie Kaldenberg de onderlinge samengestelde 
menwedstrijd . Opgeven voor deze wedstrijd kan bij Ad van Zandwijk zandhof@tele2.nl 
Geef daarbij aan welke rubriek en welke klasse je rijdt. Zo kan een ieder zijn eigen protocol op zijn eigen niveau 
rijden. Voor allemaal geldt eenzelfde vaardigheid, en 6 hindernissen in de marathon. 
 
31 oktober 2015 1 ste indoor Betuwecup 
31 oktober 2015 is de eerste van de vier wedstrijden van de indoor Betuwecup. 
Een andere opzet dan voorgaande jaren. De eerste wedstrijd is een onderlinge wedstrijd. Alleen leden van de 
Roskam en Leden van Waal en Linge mogen hier aan deelnemen. 
 
27,28 november wedstrijd Manege de Roskam   
De tweede wedstrijd is een officiële wedstrijd. Niet georganiseerd door onze menvereniging maar in handen van 
menvereniging de Roskam. Deze wedstrijd is voor iedereen te rijden en wordt gehouden in manege de Roskam. 
 
16 januari 2016 onderlinge wedstrijd Roskam 
De derde wedstrijd is weer een onderlinge wedstrijd ook gehouden en georganiseerd door manege de Roskam. 
 
12,13 februari 2016 Finale officiële wedstrijden  
De vierde wedstrijd is de finale van de twee officiële wedstrijden en gehouden in manege de Harten hoeve in Deil 
en deze wordt georganiseerd door onze menvereniging.  
 
Voor vragen over de wedstrijden kunt u bellen met Kees van Tuijl: 0651377142 
Opgeven voor deze wedstrijden bij Kees van Tuijl keesvantuijl@planet.nl  
 
19 december 2015 en 20 februari dressuur vaardighei d  
Ook deze winter willen wij weer een dressuur en vaardigheid wedstrijd organiseren. U kunt u vast opgeven bij 
Melina Timmermans melinatimmermans@hotmail.com 
 
22 december 2015 oliebollen/snert avond  
22 december 2015 willen we onder het genot van wat eten en drinken het jaar gezellig met elkaar afsluiten. Arie 
van Zanten gaat hier weer wat leuks voor verzinnen. Als de weersomstandigheden goed zijn wordt het uiteraard 
iets met paard/pony en wagen. Mocht het weer het niet toelaten dan word er iets anders verzonnen. Iedereen is 
van harte welkom. Voor vragen kunt u bellen met Kees van Tuijl: 0651377142. 
 
30 december 2015 Mechelen  
30 december 2015 is weer het jaarlijkse uitje naar Mechelen, deze avond gaan we weer kijken naar de 
spannende wereld beker wedstrijd vierspan. Ook deze avond rijd busmaatschappij Hatro trans ons hier naar toe. 
Opgeven voor dit uitje kan bij Ad van Zandwijk zandhof@tele2.nl voor 15 december. Dit is ook weer voor het 
vooruit bestellen van de kaarten. 
Opstap plaatsen Macdonald Ochten 15:30 of 16:00 bij de Goudreinet in Vuren 
 
4 maart 2016 algemene ledenvergadering  
4 maart 2016 is weer de jaarlijkse leden vergadering. Zet u de datum alvast in u agenda. De uitnodiging hiervoor 
ontvangt u nog. 
 
12 maart 2016 District Oost dressuur/ vaardigheidsk ampioenschap  
Meer info over deze wedstrijd volgt nog in een latere nieuwsbrief. 
 
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 
 
 
 


