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Hallo beste trekpaarden-, en paarden vrienden.
De aftrap naar een nieuw jaar vol evenementen gaat nu toch echt van start. We hebben al diverse
zaken op de rails staan en dit mooie en vooral zachte winterweer houdt ons ook nu goed bezig. In
plaats van sneeuwruimen en zout strooien kunnen we gelukkig wat met de paarden blijven doorrijden!
Het eerste evenement waar we voor worden uitgenodigd is een clinic “Mental coaching” bij PSV ’t Ros
Beyaert.
Deze lezing vindt plaats op 22 februari aanstaande. Noteer in de agenda en de verdere details volgen
in een uitnodiging van het bestuur van deze vereniging.

Tijdens de ALV werden wat ideetjes geopperd over een evenement voor de maand maart. Iets
educatiefs zou wel in de smaak vallen en uiteindelijk zijn we op het volgende uitgekomen.
Een avondje les krijgen in de edele menkunst!
Op 20 maart aanstaande zijn we uitgenodigd bij de stallen van oud wereldkampioen 2-spannen
Riny Rutjens.

Rijo Stables is een opleidingscentrum, training- en handelstal voor paarden en
pony’s, dat gevestigd is in Weert en gerund wordt door Riny en Jolanda Rutjens.
Regelmatig worden er bij Rijo Stables clinics en cursussen georganiseerd en
worden paarden afgericht voor de mensport.

Rijo Stables is tevens de thuisbasis voor Riny Rutjens, die actief is in de nationale wedstrijdmensport
als tweespanrijder. Hij werd meerdere keren Nederlandskampioen en behaalde in 2003 de wereldtitel.
Tussen de wedstrijden houdt Riny zich bezig met het africhten van paarden, het geven van shows en
clinics en hij is daarnaast ook actief als trainer. Dat paardensport een familie gebeuren is bij Rijo
Stables mag wel duidelijk zijn, want ook Rodinde, de dochter van Riny en Jolanda, is actief met de
sport bezig. (geleende tekst van hun website!!)

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
-19.30 uur ontvangst met koffie en vlaai en een verhaal over basisafrichting, colonne rijden
verkeerstekens enz.
-Hierna volgt een demonstratie in de binnenbak.
-Vervolgens terug naar de kantine voor de nabespreking en nog een drankje.
-Ergens tegen de klok van 11-en wordt de avond afgesloten.

Deze avond kost €12,50 p.p. inbegrepen zijn enkele kopjes koffie en een stuk Limburgse vlaai. En
uiteraard de mogelijkheid om “The Master” al zijn geheimen te ontfutselen.
Niet leden betalen €15 p.p.
Ik heb Riny enkel keren aan het werk gezien en ben altijd erg onder de indruk van zijn enthousiasme,
gemoedelijkheid en vakkennis. Er valt voor ons zeker wat te leren.

Rijo Stables Weert
Koekoeksweg 7
6005 NG, Weert

( Nabij Hypo Weert.)

Opgave voor deze avond vóór 15 maart maar liefst zo vlug mogelijk, kan bij:
Jan Janssen
046-4335669
jfhm.janssen@hotmail.com
Er is plaats voor ca. 50 mensen dus introducés, familie en vrienden zijn allen welkom.
Het geld op voorhand over maken kan naar rekeningnr:
Rabobank 1231.96.442 tnv BeHAT o.v.v. clinic Weert.
Contant en gepast betalen op de avond zelf kan ook.

Uiteraard hopen we jullie allemaal te zien en op degenen die er niet bij zijn wordt er zeker eentje
gedronken.
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Namens het bestuur, Jan Janssen

