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Elst, 18 september 2017
Beste Waal & Linge Leden,
Het zomerseizoen is bijna voorbij, maar niet getreurd want de indoorkalender is goed gevuld!
Maar eerst starten we met een korte terugblik op een aantal mooie outdoor activiteiten:
We hebben heel veel mooie wedstrijden en activiteiten gehad, maar we zullen een paar hoogte
punten noemen.
Wát hebben we weer een fantastisch wedstrijd gehad bij de Familie Kaldenberg in Herwijnen.
Het was spannend en gezellig én het blijft natuurlijk een superlocatie met veel gastvrijheid,
waar we Piet en Dita heel erg dankbaar voor zijn!
Een andere wedstrijd afgelopen seizoen was natuurlijk de Dressuur & Vaardigheid in Beesd.
Ook dit was weer een topdag. Er werd flink gestreden in zowel de vaardigheid als in de
dressuur. Er werd door veel mensen weer super gepresteerd.
Als laatste willen we het natuurlijk ook nog hebben over de SGMW in Beesd. Wat een
evenement is dát. Elk jaar weer spectaculair, met dit jaar enorm veel rubrieken door elkaar
heen.
We weten nog wel (jaren geleden) dat we toen een jaar twee wedstrijden tegelijk
organiseerden. In het bestuur zeiden we ‘Tjee, dat doen we nooit meer!’
Maar nu jaren later …..???? Meerdere wedstrijden tegelijk, en eigenlijk zonder problemen. Zelfs
een NK en een internationale wedstrijd erbij! Wie had dat kunnen denken?
Maar wat gebeurt er nu allemaal tijdens de wedstrijd in Beesd?
We starten steeds een beetje vroeger, nu zelfs al op woensdag. Dit was de keuring van de
paarden en de pony’s. Helaas werd een paard van één van de deelnemers afgekeurd tijdens
deze keuring, maar deze deelneemster was ontzettend sportief en heeft vervolgens samen met
haar man toch nog in een andere rubriek gestart.

Dan de donderdag, dit was voor ons doen een rustige dag. Namelijk alleen maar dressuur. Het
was een mooie dag, met mooi weer en er werden mooie proeven gereden door de deelnemers
van het NK-pony’s.
Op vrijdag dan de Marathon voor het NK, maar ook de dressuur en vaardigheid voor de overige
klassen. De Marathon was weer een spektakel dit jaar! Door omstandigheden moest de route
op het laatste moment nog aangepast worden, maar daarin waren onze vrijwilligers super
flexibel en door de inzet van ons bestuurslid Arie van Zante is dit allemaal weer top verlopen.
De marathon was een dag met mooie momenten voor de meeste deelnemers maar een aantal
van onze leden hadden dit keer wel erg veel pech en moesten uiteindelijk de wedstrijd tijdens
de Marathon verlaten.
De heren van de bouwploeg moesten een aantal keren in actie komen om de hindernissen te
herstellen van het geweld, maar hier draaide zij hun handen niet voor om. De heren hebben
een topprestatie geleverd en op zaterdag lagen de hindernissen er weer als nieuw bij!
De zaterdag was dit jaar een drukke dag. Marathon voor de algemene klassen en een hele
spannende vaardigheid voor het NK.
In de altijd spannende en uiteindelijke beslissende vaardigheid waren er een aantal verrassende
uitslagen. Wat het heel vaak tot het eind heel spannend maakte. Een heel leuk en mooi
moment was voor ons lid Annegreet Zaaijer, ze bleef rustig tijdens die super spannende
vaardigheid en ze stuurde haar Ravel keurig door de poorten van de vaardigheid. Dit leverde
haar het Nederlands kampioenschap op.
Al met al is dit een topwedstrijd geweest met veel lof van de juryleden en van de deelnemers.
Graag willen we alle vrijwilligers bedanken voor de inzet tijdens de voorbereidingen, de
wedstrijd zelf en natuurlijk ook tijdens het afbreken!
Doordat ons lid Annegreet super heeft gereden in Beesd mocht ze naar het WK in Minden,
samen met natuurlijk een grote Nederlandse delegatie.
En wat deed ze het goed! In de vaardigheid werd Annegreet zelfs derde van de wereld en met
uiteindelijk een mooie 13de plaats, een topprestatie!
Maar er was nog iemand met een topprestatie en dat was natuurlijk Marissa Schuiling. Ze deed
het goed in alle disciplines en werd uiteindelijk de beste Nederlander met een negende plaats.
Chapeau! Uiteindelijk wonnen zij met het landenteam zilver, achter Duitsland!
Tussendoor vond ook nog het NK 1-span paard plaats in Wierden. Ook hier was Waal & Linge
goed vertegenwoordigd. Bas de Koning won de marathon en werd uiteindelijk zesde in het
eindklassement. Wilma Meulendijk en Anniek Schuiling werden uiteindelijk 21ste en 23ste.
Als laatste was er vorige week nog het NK in Horst. Ook daar reden weer leden van onze
vereniging mee. Lisanne van Meerten werd met haar pony Nederlands kampioen in de klasse M
en ook Danielle van Tuijl deed het super en werd met haar mooie tweespan reserve kampioen
in de klasse L.

Nu we dit bovenstaande zo lezen, zijn we enorm trots op onze mooie vereniging, wat wij en
onze leden allemaal bereiken. Mooie wedstrijden het hele jaar door, (zonder vrijwilligers
zouden we werkelijk nergens zijn dus nogmaals dank) en leden die allemaal op hun eigen
manier en niveau super prestaties leveren.
Namens het bestuur allen gefeliciteerd!!
Op naar het najaar/winter programma:

7 oktober 2017 - Bosrit Putten
Oké, jullie hebben er misschien lang op moeten wachten maar we gaan weer eens lekker met
onze paarden en pony’s het bos in. Op zaterdag 7 oktober snuiven onze trouwe viervoeters de
boslucht op rondom Putten. Onze gids is die dag menner Dirk Pries uit Putten die de omgeving
daar op zijn duimpje kent. Heb je zin om mee te gaan of vragen over deze rit? Neem dan
contact op met Mark Jan Vink via 06-23077741 of mjvink@solcon.nl.

14 oktober 2017 – Onderlinge dressuur/vaardigheid wedstrijd
Voordat we echt naar binnen gaan willen we graag nog een onderlinge dressuur/vaardigheid
wedstrijd organiseren bij Fam. Van Tuijl. Het is nog even afwachten wanneer het gras van het
land gaat en of het weer een beetje meewerkt, maar deze activiteit staat gepland voor 14
oktober. Wil je meedoen? Geef je dan op, door een mail te sturen naar Kees van Tuijl
(keesvantuijl@planet.nl)!

21 oktober 2017 – Oefenmarathon Harten Hoeve Deil
Op 21 oktober zullen we een oefenmarathon houden in Deil. Alle leden mogen mee doen en
inschrijven voor deze activiteit. Opgeven voor deze wedstrijd kan door een mail te sturen naar
Ad van Zandwijk (ad.van.zandwijk@crv4all.com).

16 december 2017 en 3 februari 2018 – Dressuur & Vaardigheid Zoelen
Ook dit indoorseizoen staan er twee Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden op de agenda.
Beiden wedstrijden zullen plaats vinden op hippisch centrum de Lingebrug, te Zoelen.
Inschrijven kan via mijn KNHS. Ook is er een impuls rubriek waar u zich als lid van Waal & Linge
voor kan inschrijven. (Ook als u niet in het bezit bent van een KNHS-startpas) Dit kunt u doen
door een mailtje te sturen naar melinatimmermans@hotmail.com. Melina Timmermans is
contactpersoon voor deze wedstrijd dus voor vragen kunt u bij haar terecht.

7 t/m 10 december 2017 – Kerstfair
Op 7 t/m 10 december wordt de kerstfair weer gehouden op landgoed Mariënwaerdt te Beesd.
Natuurlijk voor iedereen een aanrader om daar eens te gaan kijken. Maar voor deze activiteit
zijn we ook op zoek naar mensen die zouden willen rijden tijdens de openingsuren van de fair.
Mocht u zin en tijd hebben geef het dan door aan Marieke de Gast – Hak
(mariekehak@xs4all.nl of mobiel op nummer 06-138338630).

28 december 2017 – oliebollen en snert avond
Voor iedereen die zin heeft in een leuke avond! Op 28 december houden we weer de
oliebollen- en snertavond. Natuurlijk gaan we weer wat leuks doen met onze paarden en
pony's, wát we gaan doen dat blijft nog even een verrassing.

23/24 februari 2018 - Waal & Linge Cup indoormarathon
Ook dit winterseizoen organiseert Waal & Linge weer de Waal & Linge Cup! Deze strijd barst los
op 23 en 24 februari 2017, op de locatie de Hartenhoeve te Deil. Inschrijven kan door het
inschrijfformulier (zie www.waalenlinge.nl) volledig ingevuld op te sturen
naar keesvantuijl@planet.nl!

2 maart 2018 – Algemene ledenvergadering
Op de agenda staat ook al de algemene ledenvergadering van Waal & Linge. Dit is op de eerste
vrijdag van maart. De uitnodiging komt te zijner tijd.
Nog even een overzicht voor in de agenda! à
Graag tot ziens bij de komende activiteiten/wedstrijden!
Namens het bestuur van menvereniging Waal & Linge
Marjan Neerincx - van Lavieren

Voor in de agenda!

Ø 7 – oktober
Bosrit rondom Putten
Ø 14 - oktober
Onderlinge dressuur/vaardigheid
bij Fam. Van Tuijl te Neerijnen
Ø 21- oktober
Onderlinge indoormarathon
Hartenhoeven te Deil
Ø 16 – december
Dressuur/vaardigheid Zoelen
Ø 7 t/m 10 – december
Kerstfair Mariënwaerdt
Ø 28 – december
Oliebollenavond
Ø 3 – februari
Dressuur/vaardigheid Zoelen
Ø 23/24 – februari 2018
Waal & Linge Cup indoormarathon
Ø 2- maart 2018
Algemene Ledenvergadering
Landgoed Mariënwaerdt
En alvast voor volgend jaar:
Ø 19-21 juli
SGMW Beesd 2018

