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Beste lezer,

 

Evaluatie 1e zes maanden 2014 
De eerste zes maanden van 2014 waren bijzonder; het vorige 
bestuur werd bedankt, een interim-bestuur was opgestaan en 
vanaf april j.l. hebben we weer een normaal bestuur.  
De afgelopen zes maanden stonden in het teken van 
afstemming, inventariseren, oppakken en gewoon vooral de 
schouders er onder zetten, samen met alle betrokkenen die 
zich ook graag inzetten voor de vereniging. Dat betekent dat 
vrijwilligers hard aan de slag zijn gegaan met onderhoud, 
activiteiten, onderlinge wedstrijden, sponsorwerving etc.  
Via Facebook en de website kan een ieder informatie 
verkrijgen, maar we willen graag via deze Nieuwsbrief andere 
leden, die de vereniging (nog) niet volgen via die media, op 
deze manier informeren. Het zal helaas in deze nieuwsbrief 
niet lukken om alles van het afgelopen half jaar te vermelden, 
maar we gaan ons best doen en kijken ook graag vooruit! In de 
toekomst zal deze Nieuwsbrief weer eens per twee maanden in 
jouw mailbox verschijnen.  
 
Het huidige bestuur bestaat uit (vlnr): Wendy Kuiper, Nathalie 
de Wolff, Marjanka Lever, Marijke Buntjer, Hardie Schreuder, 
Mina Schoenmaker en Fiena Jansen. 

 

Activiteiten 
Inmiddels hebben we een bijzonder fijne activiteitencommissie 
die barst van de goede ideeën, bestaande uit Minet Raatjes, 
Ineke Frikken, Jolanda Schreuder, Nathalie de Wolff, Mandy 
Kruize en Joke Foederer. Van een High Tea, ponykamp, 
workshop Neuroreflexmassage tot de onderlinge wedstrijden; 
zij organiseren dit met enthousiasme met als gevolg dat alle 
activiteiten druk worden bezocht!  
 

Voor de onderlinge dressuur- en 
springwedstrijden is een heuse 
competitie gerealiseerd, met de 
finale op 18 oktober aanstaande. 
Voor zowel het springen als de 
dressuur zijn twee grote wissel-
bekers ter beschikking gesteld. Op 
de website staat de agenda vermeld 
van de vereniging, waarin ook al 
deze activiteiten vermeld staan; zo 
staat er nog iets bijzonders rond 
Halloween op de agenda en een 
indoor-cross waar je – ongeacht je 
springniveau – aan kunt deelnemen! 
Een kleine impressie van de 
afgelopen periode: 

  
 

Sponsors 
De afgelopen zes maanden hebben we – met hulp van de 
talloze sponsors – heel veel dingen kunnen realiseren of we 
kunnen dat straks gaan doen. 
In de 1e en 2e hal is goed te zien dat het aantal reclameborden 
enorm is toegenomen; we hebben bijna problemen om plekken 
te creëren. We hebben ook een categorie ‘duurzame’ 
sponsoren, die bij gaan dragen aan de vervanging van de 
verlichting in de accommodatie. Daarnaast hebben we onze 
wedstrijdsponsoren, met name voor de DCV; Schuler 
Afbouwgroep is hoofdsponsor van de DCV geworden! Doordat 
zij zo’n formidabel bedrag ter beschikking hebben gesteld, is 
hun bedrijfsnaam verbonden aan de DCV. De DCV gaat 
voortaan door het leven als de Schuler DCV! 
Daarnaast hebben een sponsor gevonden die kunststof 
hindernismateriaal ter beschikking heeft gesteld, en een 
andere een slanghouder op de wasplaats, maar ook 
steigerhout voor meubels in de kantine, veiligheidshesjes voor 
de parkeerwachten etc.. En tot slot is de voltigegroep actief 
geweest om zelf sponsors te werven voor een nieuwe 
voltigebeugel!  

Wij zijn al onze 
sponsors zeer 

erkentelijk voor hun 
bijdragen, maar ook 
alle vrijwilligers die 

deze sponsoren 
hebben benaderd!! 

 

Manegepaarden & -pony’s  
Al enige jaren zijn alle besturen op 
zoek geweest naar een welverdiende 
pensioen-plek voor Wadok. Hij heeft 
altijd zo zijn best gedaan voor de 
manege; wie heeft niet op hem leren 
paardrijden? Maar met een geschatte 
leeftijd van 26 jaar is Wadok een 
echte oude man geworden. Wadok 
heeft een prachtige plek gevonden bij 
Fiena Jansen als gezelschapspony.  

 
Shakira is vervolgens aangeschaft, omdat we ook een brave 
kleinere pony wilden, mede op verzoek van de instructeurs. 
Shakira staat soms wat zuur te doen op stal, maar o wat heeft 
ze al een grote schare aan kleine fans die iedere keer op haar 
willen rijden!!  

Santana is afgelopen winter aan het 
sukkelen geweest met allerhande klachten, 
waarna besloten werd haar toch eens op de 
foto te zetten om te kijken hoe haar 
beenwerk is. Met goed beslag en een 
aangepast zadel lijkt het tij gekeerd. Santana 
is ons grootste manegepaard, maar is zo 
werkwillig en vriendelijk, dat we haar niet 
goed kunnen en willen missen.  

 

Jaargang 8 – augustus 2014 
Verschijnt eenmaal per twee maanden 

  Met o.a.  activiteiten – wedstrijden – sponsors – manegepaarden & -pony’s 
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En sinds kort hebben we D-Jay op stal, een 6-jarige KWPN’er 
van klein formaat. Op proef natuurlijk, want D-Jay moet ook 
geschikt worden bevonden om mee te kunnen draaien met de 
voltigelessen en dan worden wel extra eisen gesteld aan een 
paard. 
 
De dekens van de dieren zijn allemaal gewassen en klaar voor 
komende winter. Floortje heeft een wat kleiner zadel gekregen 
op verzoek van de instructie en allemaal hebben ze een nieuw 
naambordje op de staldeur gekregen! 
 

KNHS-wedstrijden 
Van dressuur- en springwedstrijden tot voltige, 
kampioenschappen en de Schuler DCV! 
 
In het begin van dit jaar hebben we twee KNHS 
dressuurwedstrijden georganiseerd voor paarden en pony’s in 
onze manege. 
 
Vervolgens heeft de wedstrijdvoltige-groep ook haar eerste 
KNHS-voltigewedstrijd gerealiseerd in Bronneger en Crista, het 
voltigepaard, was ontzettend braaf. Bij een voltigewedstrijd 
komt heel veel kijken; het team bestaat uit paard en voltigeurs, 
maar alles en iedereen moet verplaatst worden naar de 
wedstrijdlocatie! 

In het voorjaar van 2015 gaan we weer springwedstrijden 
organiseren nu ook het wedstrijdsecretariaat voor het springen 
opgepakt is. En uiteraard hebben we de Schuler DCV waarbij 
de heer Johan Hamminga een clinic komt verzorgen tijdens de 
showavond!  

Tijdens de Groningse 
Kampioenschappen hebben ook 
combinaties deelgenomen van onze 
vereniging, waardoor we zelfs 
afvaardigingen hebben naar de 
Hippiade in Ermelo (nationaal 
kampioenschap, september 2014). 
Katja Renken-van der Lubbe (Z1 
dressuur paarden), Noa Britt van ’t 
Veer (L2 dressuur pony’s categorie B) 
en Emma Hackling (B springen 
paarden) gaan we natuurlijk ontzettend 
veel succes wensen!  

 

Het dak gaat eraf 
Het dak van de derde hal stond al op de nominatie om 
vervangen te worden, maar door de naweeën van de storm 
Bertha is in augustus een dakplaat weggewaaid…..het dak 
wordt nu door de stichting met grote spoed vervangen en is 
uiterlijk 17 september a.s. gereed, op tijd voor de wedstrijden 
die gepland staan! Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de 
derde hal gesloten. We verwachten niet dat meer dakplaten los 
laten, maar we willen alle risico’s uitsluiten en de enige manier 

om dat te kunnen doen, is deze hal tijdelijk te sluiten. We 
vragen ieders begrip hiervoor. 
 

Snuffelen in het bestuur 
Zin om in de toekomst deel uit te maken van het bestuur? Als 
je hier belangstelling voor hebt, ben je van harte uitgenodigd 
om eens deel te nemen aan het bestuursoverleg dat eens per 
vier weken plaatsvindt. We verwachten wel inzet en 
doorzettingsvermogen; vrijwilligerswerk is tenslotte niet 
vrijblijvend!  

 
Ziek en een kaartje? 
Ben je ziek of ken je een lid van de vereniging die ziek is? Of 
een kindje krijgt? Of gaat trouwen? Laat dit dan weten aan het 
secretariaat  en dan sturen wij een kaartje!  
 

Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

20 september Onderling dressuur & springen (4), opengesteld voor 
leden en niet-leden 

10, 11 & 12 
oktober 

1e weekend Dressuur Competitie Vlagtwedde (Schuler 
DCV), KNHS dressuur paarden B t/m ZZL 

18 oktober Onderling dressuur & springen (5, finale, opengesteld voor 
leden en niet-leden)  

19 oktober Lustrum Prinses Margrietmanege (voor gehandicapten, 
Westerbork); Crista en het voltigeteam zijn uitgenodigd 
om een show te geven! 

25 oktober KNHS voltige, ons wedstrijdteam gaat op concours met 
Crista naar Dronten! 

1 november Halloween Party 

31 oktober, 1 
& 2 november 

2e weekend Dressuur Competitie Vlagtwedde (Schuler 
DCV), KNHS dressuur paarden B t/m ZZL 

28, 29 & 30 
november 

3e weekend Dressuur Competitie Vlagtwedde (Schuler 
DCV), KNHS dressuur paarden B t/m ZZL 

zaterdag 29 
november 

showavond Schuler DCV, finales kür op muziek Z1, Z2 & 
ZZL, hippische shows en bovenal, gratis toegang!! 

http://www.woudruiters.nl/
mailto:pr@woudruiters.nl
http://www.woudruiters.nl/index_bestanden/POSTER%20ONDERLINGE%20DRESSUUR%20EN%20SPRING%20.pdf
http://www.woudruiters.nl/index_bestanden/POSTER%20ONDERLINGE%20DRESSUUR%20EN%20SPRING%20.pdf

