
Jumpin’ 
de Weel
1 t/m 6 augustus
spring- en dressuur- 

wedstrijden

VeelziJdig 
BiJprogramma
Zaterdag 5 augustus is bij uitstek geschikt 
om met het hele gezin op pad te gaan. Zoals 
het publiek inmiddels gewend is, is er van 
alles te doen, zien, ervaren en te beleven.

Ringsteken Kamelen rijden en aaien

Schminken en glittertatoos Vliegend tapijt 

Diverse shows

Heel veel lekkers te koop

Attracties voor de kids

Stromarkt met streekkramen

gratis 
toegang!

Jumpin’ de Weel
Ambachtsherendijk, Nisse

Algemene informatie
T: 06-53972633

Zomerfair:
streekmarktjiw@hotmail.nl

Wedstrijdsecretariaat:
springen: jumpinspringen@deweelruiters.nl
dressuur: jumpindressuur@deweelruiters.nl

WWW.JumpindeWeel.nl

Voor het parkeren wordt 
een bijdrage gevraagd op 

vrijdag, zaterdag en zondag 
van €2,00 per dag 

(of €5,00 voor 
alle dagen).

Ambachtsherendijk

parkeergeld
let op

Sfeerimpressie 2016

gratis toegang



Jumpin’ de Weel is van oudsher een druk 
bezocht evenement. De organisatie richt zich 
op een breed publiek door, naast dressuur- 
en springrubrieken, een aantrekkelijk 
bijprogramma aan te bieden. Voor jong en 
oud en alles daartussen in valt er van alles te 
zien en te beleven. 

16 jaar geleden is het allemaal begonnen met een springconcours 
en nog steeds vormen de springrubrieken de “hoofdmoot” tijdens 
dit mooie evenement. De animo om aan de wedstrijden mee te 
doen is ieder jaar enorm. Vanaf het moment dat deelnemers zich 
kunnen inschrijven zijn de meeste rubrieken binnen een paar uur 
volgeboekt.

Het terrein van Jumpin’ de Weel ligt in Nisse, een unieke locatie in 
het prachtige Zuid Bevelandse landschap. Er is veel moeite gedaan 
om het wedstrijdterrein respectvol in te passen in het omringende 
natuurgebied. Zo zijn er o.a. meerdere soorten bomen aangeplant 
en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen.

Het volledige programma wordt in deze flyer vermeld. De sport 
varieert van beginnersniveau tot en met de 1.40m rubrieken. 

programma
Jumpin’ 
de Weel
2017
Wijzigingen programma voorbehouden
Kijk voor een actueel overzicht op www.jumpindeweel.nl

Dinsdag 1 augustus
• Paarden dressuur, B t/m ZZ Licht
• Kür op muziek Z2 en ZZ Licht

Woensdag 2 augustus 
• Pony’s dressuur, B t/m Z2
• Pony’s springen, B t/m ZZ
• Paarden springen, B
•	 Zeskamp	voor	jong	en	oud
•	 Kampvuur	met	stokbrood	bakken
•	 Western	avond

Donderdag 3 augustus 
• Paarden springen, B/L/M en Z/ZZ inloopproef
• Pony’s springen, B t/m ZZ
•	 Vlotten	bouwen	voor	de	jeugd
•	 Karaokeavond	voor	jong	en	oud

Vrijdag 4 augustus 
• Paarden springen, L/M/Z/ZZ en nationaal 1.40
• Pony’s springen, finale klasse B en L
• Strijd om de Zuid Nederland Cup
•	 Spooktocht	voor	de	jeugd
•	 U	vraagt	wij	draaien
•	 Hollandse	avond	met	live	optreden

Zaterdag 5 augustus
• Paarden springen, Z/ZZ, nationaal 1.40 en finale klasse B/L/M
• Pony’s springen, finale klasse M/Z/ZZ
• Springen paarden Six-Bars
•	 Streekmarkt	met	een	uitgebreid	aanbod
•	 Kinderboerderij
•	 Paardencarroussel
•	 Ringsteken	voor	kinderen	op	een	kabelbaan
•	 Ringsteken
•	 Oogstdemonstratie,	ouderwets	dorsen
•	 Demonstratie	hoefsmid
•	 Diverse	springkussens	en	attracties
•	 Vliegend	tapijt
•	 Van	13.00-16.00	uur	gratis	rondje	ponyrijden	voor	de	kleintjes
•	 Feestavond	met	Live	Muziek	en	DJ	
 (uitsluitend toegang met geldig toegangsbewijs)

Zondag 6 augustus 
• Paarden springen, finale Z/ZZ en nationaal 1.40
• Paarden springen, troostfinale klasse B/L/M/Z

gratis toegang


