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Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie werd enorm druk bezocht, we 
schatten in dat er zo’n 175 mensen waren, groot en 
klein, in de kantine en in de stalgang bij de terras-
heater. Er waren veel prachtige shows van leden, zoals 
een enorme carrouselgroep, als smurfen verklede 
ruiters en de kippen-act van de voltige werd vol trots 
gepresenteerd door de kleinsten. Het was een gezellige 
avond, op naar de volgende nieuwjaarsreceptie! 

 
 

 

KNHS Springwedstijd 
Op 7 en 8 februari werd de eerste KNHS springedstrijd 
gehouden. Dit was een geweldig succes. Er werden 
gesponsorde hindernissen geplaatst en de aankleding 
van het parcours met groen wordt verzorgd door Zorg-
boerderij De Spinberg. Op 7 en 8 maart heeft de tweede 
en laatste springwedstrijd van dit jaar al weer plaats-
gevonden en data voor 2016 worden aangevraagd bij 
de KNHS! 
 

 
 

 
Nieuwe Manegedieren 
Al een tijdje zijn we opzoek naar een geschikt 
manegepaard. En wat schetst onze verbazing…. Vorig  
najaar zagen we een klein bont paard te koop staan, 
Jocelyn. Ze leek op de foto’s goed en geschikt, maar de 
prijs was stevig.Ze werd nu aangeboden voor een 
lagere prijs. We hadden haar twee weken op proef en 
Jocelyn heeft zich keurig gedragen, en is een blijvertje.  

 
 
 
 
Ze is 10 jaar, voorwaarts en rustig in het hoofd, 
rondgeribt, KWPN en circa 161 cm. Helaas moesten we 
deze maand afscheid nemen van Sabine. Dit vanwege 
een peesblessure na de kerst. De familie Roelofs is 
bereid gevonden Sabine over te nemen en haar een 
toekomst als gezelschapspony te bieden.  Sinds kort 
mogen we ook Misty verwelkomen. Op proef uiteraard! 
Misty is een 5-jarige Welsh merrie van circa 127 cm, 
met een dik stamboekpapier. Officieel heet ze 
Kortehoeve’s Kimberley, maar ze werd altijd Misty 
genoemd en dat doen wij dus ook. Ze is van een 9-jarig 
meisje geweest die helaas te groot werd. Misty is een 
soort valkkleur met wat grijs, en is errrug lief. We hopen 
dat Misty zo leuk en braaf is dat zij ook mag blijven! 
 

 

 

 
Schriktraining 
Op 22 februari  hebben de dames van de activiteiten-
commissie weer een leuke activiteit georganiseerd! 
Deze dag  stond de schriktraining op het programma, 
onder leiding van Kirsten Daamen. De combinaties 
mochten eerst de baan verkennen naast het paard. Er 
waren allerlei gekke obstakels in de bak gezet onder 
andere een zwembad met een parasol en badeendjes, 
bogen met linten etc. Daarna mochten de ruiters te 
paard langs en over alle obstakels. Het was een 
geslaagde en een hele leuke dag! Kirsten, heel erg 
bedankt voor de leuke training. En wat fijn dat we 
zoveel enthousiaste deelnemers mochten ontvangen. 
Zeker voor herhaling vatbaar!  
 

 

 
Bakvlakker 
Het ‘bakvlak-team’ heeft een mooie bakvlakker 
gemaakt. Nu kan de bak ook even razendsnel gevlakt 
worden tussen spring- en dressuurwedstrijden of op de 
wedstrijddag zelf even tussendoor! Het kost een beetje 
tijd en inspanning om dit te maken, maar dan heb je 
echt een mooi stukje vakwerk!  
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Dressuur- en Springcompetitie 

De onderlinge dressuur & springcompetitie 2015 begint 
weer op 14 maart.  De opgavelijst hangt in de manege 
en je kunt je opgeven via onze website. 
www.woudruiters.nl  De wedstrijden zijn opengesteld 
voor leden en voor niet leden.  
 

 
 

 
Uitmesten  en voeren :  OPROEP!!! 
Zoals bekend  heeft Albert (stalmeester) twee zondagen 
per maand vrij. Deze dagen worden de ene keer 
opgevangen door Jan.de Jonge en Jan Hoving, en de 
andere keer door Marcel van Wingerden en Hardie 
Schreuder. Voor de heren Jan & Jan  zoeken we 
vervanging, beide heren zijn immers flink op leeftijd en 
daar moeten we respect voor hebben,  Mandy Kruize 
heeft zich al gemeld om mee te helpen.  Wie o wie  wil 
Mandy hier in assisteren ??? 
Graag even een bericht  voor aanmelden, maar ook  
voor vragen wat het precies inhoudt, naar Hardie 
Schreuder (voorzitter) mailen of bellen. 
 

 
 
De Website  

 
We willen de website een andere uitstraling geven  
en actualiseren  met recente foto`s en informatie. 

We zijn op zoek naar een creatief lid die dit leuk vindt 
om te maken en te beheren. Graag hier voor contact 
zoeken met een van de bestuursleden. 

 
 

AGENDA T/M APRIL 2015 
(VOOR DATA PONYKAMP ETC. BEKIJK  

DE VOLLEDIGE AGENDA OP 

WWW.WOUDRUITERS.NL OF VOLG ONS 

OP FACEBOOK! WANT JUIST VIA 

FACEBOOK WORDEN DE MEESTE 

BERICHTEN, BELEVENISSEN VAN LEDEN 

ETC. MET ELKAAR GEDEELD, MAAR OOK 

VIA DE WEBSITE. DEZE NIEUWSBRIEF IS 

SLECHTS EEN KORTE SAMENVATTING 

VAN DE MEEST IN HET OOG 

SPRINGENDE DINGEN!) 

 
 
 
LR & PC ‘De Woudruiters’ & 
Hippisch Centrum ‘De Wolverlei’ 
Barlagerachterweg 7 
9541 XT Vlagtwedde 
 
website: www.woudruiters.nl 
redactie nieuwsbrief: pr@woudruiters.nl 

14 maart Onderlinge dressuur- & springwedstrijd, 
opengesteld voor leden en niet-leden  

27 maart Klaverjasavond 

april Voltigedag KNHS Ermelo 

3 april Algemene Leden Vergadering 

10 april Klaverjasavond 

11 april Onze KNHS wedstrijdvoltige-teams gaan met 
Crista & Sam naar Norg (KNHS) 

11 & 12 
april 

KNHS dressuur paarden (B-ZZL) & pony’s 
(B-Z2) 

18 april Paarden-check-dag 

 

24 april Klaverjasavond 
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