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Beste  Leden,  
  
Hierbij  de  eerste  nieuwsbrief  van  dit  jaar,  vol  met  vooruitzichten  naar  leuke  activiteiten  het  komende  
jaar,  maar  eerst  een  korte  terugblik  naar  de  afgelopen  activiteiten:  
  
Oliebollenavond    
Op  28  december  vond  weer  de  traditionele  oliebollenavond  plaats  op  de  Hartenhoeve  te  Deil.  De  
overheerlijke  oliebollen  werden  verzorgd  door  Ad  en  John.  Arie  van  Zanten  had  een  uitdagend  speel  
uw  spel  parcours  uitgezet.  Mede  door  het  mooie  weer  namen  veel  Waal  en  Linge  rijders  deel  aan  het  
spel.  Kortom  een  geslaagde  avond  en  een  mooie  afsluiting  van  het  jaar.    
  
Waal  &  Linge  Cup  2018  
De  eerste  activiteit  van  2018  was  de  indoormarathon  Waal  &  Linge  Cup  2018.  De  omstandigheden  
waren  wel  wat  winters,  maar  door  de  kachels  en  tenten  was  het  goed  te  doen!  René  Schuiling  had  
een  mooi  parcours  gebouwd  wat  voor  menig  deelnemer  een  mooie  uitdaging  was.  We  kunnen  
terugkijken  op  een  mooi  gezellige  wedstrijd  en  een  spannende  finale.    
  
Ledenvergadering  
De  volgende  activiteit  was  op  2  maart:  De  algemene  Ledenvergadering  van  Menvereniging  Waal  &  
Linge.  Deze  vergadering,  die  plaats  vond  in  de  Nieuwe  Refter  op  Landgoed  Mariënwaerdt.  Tijdens  
deze  vergadering  werd  teruggeblikt  op  het  afgelopen  ‘oude’  jaar,  maar  ook  snel  weer  vooruitgeblikt  
naar  de  agenda  van  het  komende  jaar.  Ook  heeft  er  een  bestuurswijziging  plaats  gevonden.  Er  werd  
namelijk  afscheid  genomen  van  René  Schuiling.  Na  vele  jaren  heeft  hij  besloten  om  zich  terug  te  
trekken  uit  het  bestuur.  Graag  willen  we  René  bedanken  voor  de  afgelopen  jaren.  Na  afloop  van  de  
vergadering  werd  er  een  interessante  presentatie  gegeven  door  dierenarts  Katja  Winderickx  van  
dierenkliniek  de  Lingehoeve  over  spoedgevallen  bij  paarden.  Tot  slot  werd  er  nog  gezellig  nagepraat  
onder  het  genot  van  een  hapje  en  een  drankje.  
  
We  kijken  terug  op  een  geslaagd  indoorseizoen!  En  willen  graag  dan  ook  alle  vrijwilligers  bedanken  
voor  hun  hulp  tijdens  de  activiteiten!  
Op  naar  een  mooi  outdoor  seizoen  met  de  volgende  activiteiten:    
  
14  april  2018  -‐  Bloesemrit  
De  bloesem  begint  door  te  komen  en  daarom  is  het  weer  tijd  voor  onze  jaarlijkse  bloesemtocht.  De  
koffie  staat  op  zaterdag  14  april  om  09.00  klaar  bij  ‘De  Waddesteijnruiters’  Stardam  1,  te  Asperen.  
We  zullen  de  tocht  starten  om  10:00  uur  en  natuurlijk  zullen  we  door  de  mooiste  plekjes  van  de  



  
  
  
  
  
Betuwe  rijden.  Heb  je  geen  aanspanning  en  wil  je  toch  graag  mee  rijden?  Bel  dan  even  naar  één  van  
onze  bestuursleden  want  er  is  op  de  menkar  altijd  wel  ergens  een  plekje  vrij.  Kortom  iedereen  is  van  
harte  welkom  op  een  hopelijk  mooie  zonnige  dag,  graag  wel  even  opgeven  bij  Marieke  de  Gast  -‐  Hak.  
Dit  kan  door  een  mail  te  sturen  naar  mariekehak@xs4all.nl  of  telefonisch  te  bellen  op  06-‐13833830.  
  
26  mei  2018  -‐  Onderlinge  samengestelde  menwedstrijd  Herwijnen  
Ook  in  2018  zijn  alle  leden  weer  van  harte  welkom  bij  Fam.  Kaldenberg  aan  de  Lingedijk  in  Herwijnen.  
De  opzet  van  deze  wedstrijd  zal  gelijk  zijn  aan  als  andere  jaren.  ‘s  Morgens  zullen  we  starten  met  de  
dressuur  en  aansluitend  wordt  de  vaardigheid  gereden.  Wanneer  de  laatste  rijder  de  vaardigheid  
heeft  verlaten  dan  zal  de  eerste  rijder  gaan  starten  in  het  wegtraject  van  circa  5  kilometer.  Na  een  
kleine  rustpauze  kunnen  de  menners  hun  kunsten  gaan  vertonen  in  de  zes  hindernissen  welke  op  het  
terrein  zijn  gelegen.  Evenals  vorig  jaar  zijn  de  brug,  heuvel  en  de  waterbak  in  de  hindernissen  
opgenomen.    Deze  oefenwedstrijd  is  voor  ieder  lid  van  Waal  en  Linge  een  ideale  dag  om  te  oefenen.  
Alle  rijders  van  ieder  niveau  kunnen  aan  deze  dag  deelnemen.    
  
Tijdens  deze  dag  zal  er  wederom  een  beroep  worden  gedaan  op  de  niet  rijdende  leden  om  als  
vrijwilliger  een  post  in  te  nemen.  Ben  je  beschikbaar  om  een  dagdeel  te  helpen,  geef  het  door  aan  
Marieke  de  Gast  –  Hak:  mariekehak@xs4all.nl  of  telefonisch  te  bellen  op  06-‐13833830.  
  
Opgeven  voor  deze  wedstrijd  kan  door  het  digitale  inschrijfformulier  in  te  vullen,  te  vinden  op  de  site  
www.waalenlinge.nl.  Heb  je  nog  vragen  neem  dan  even  contact  op  met  Ad  van  Zandwijk,  06-‐
55725248.    
  
9  juni  2018  -‐  Dressuur  &  Vaardigheid  Beesd  i.s.m.  Tielerwaard-‐West  
Op  9  juni  organiseren  we  in  samenwerking  met  Tielerwaard-‐west  een  dressuur  &  vaardigheid  
wedstrijd  op  Mariënwaerdt  te  Beesd.  Tijdens  deze  wedstrijd  wordt  er  ook  een  wedstrijd  verreden  
onder  het  zadel.  Inschrijven  voor  deze  wedstrijd  kan  via  mijnKNHS!  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.  
  
19,  20  en  21  juli  2018  SWM  Beesd  &  kampioenschappen  mendistrict  Oost  
Op  19,  20  en  21  juli  2018  (week  29)  vindt  weer  de  jaarlijkse  samengestelde  menwedstrijd  te  Beesd  
plaats.  Ook  dit  jaar  opent  Landgoed  Heerlijkheid  Mariënwaerdt  weer  haar  poort  voor  onze  nationale  
menwedstrijd!  Iets  waar  we  als  Menvereniging  enorm  dankbaar  voor  zijn!  
Na  heel  wat  jaren  strijdtoneel  geweest  te  zijn  van  de  kampioenschappen  klasse  vier/  Z-‐  pony’s,  zullen  
dit  jaar  de  KNHS-‐kampioenschappen  van  mendistrict  oost  plaats  vinden.    
  
Nieuw  dit  jaar  is  dat  we  tijdens  de  samengestelde  wedstrijd  ook  een  dressuur  &  
vaardigheidswedstrijd  uitschrijven!  
  
Tijdens  alle  wedstrijden/activiteiten  zal  er  wederom  een  beroep  worden  gedaan  om  als  vrijwilliger  
een  post  in  te  nemen.  Ben  je  beschikbaar  om  een  dag(deel)  te  helpen,  geef  het  door  aan  
mariekehak@xs4all.nl  of  te  bellen  op  06-‐13833830.    
  
Graag  tot  ziens!  
  
Namens  het  bestuur  van  Menvereniging  Waal  &  Linge  
Marjan  Neerincx  -‐  van  Lavieren    

  


