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Beste lezer, 
 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit prachtig 
verlopen jaar. Gezamenlijk, met heel veel inzet en 
enthousiasme, hebben we geweldige dingen weten te 
realiseren waarbij de goede sfeer overal te vinden was.  
Wij willen dan ook alle vrijwilligers, leden en hun 
gezinnen bedanken voor het feit dat we als vereniging 
op zo’n goed jaar terug kunnen kijken. De mistroostige 
start van dit jaar zijn we gelukkig al weer vergeten en de 
blik is alleen op de toekomst gericht. En wanneer jullie 
de agenda voor 2015 bekijken (zie ook 
www.woudruiters.nl) dan wordt 2015 wellicht nog wel 
een fijner jaar dan 2014 was! 

 
 
Wij wensen jullie 
allemaal fijne 
feestdagen en goed, 
gezond en gelukkig 
2015!  
 
Het bestuur 

 

 
SCHULER DCV 
De Schuler DCV was een groot succes. Uit onze leden 
tussen de 10-16 jaar hebben we bloemenkinderen 
gevraagd te helpen met de prijsuitreikingen, en wat 
hebben zij genoten! Onze voorzitter en vice-voorzitter 
(Hardie Schreuder & Mina Schoenmaker) hebben de 
prijzen uitgereikt aan de ruiters te paard en in 
wedstrijdtenue. In eerste instantie bleek dat allemaal 
nog niet zo makkelijk te zijn, omdat beiden toch die 
grote paarden wel wat eng vonden en hoe zat dat nou 
met zo’n prestatiedeken om doen….maar ze kregen de 
smaak snel te pakken!  

 
 

Onze leden waren goed vertegenwoordigd in alle 
rubrieken en drie wisten een finaleplaats te 
bemachtigen! Jolanda Schreuder in de B en Katja  

 
 
 
 
Renken van der Lubbe in het Z2, maar ook ons 
adoptielid Gerda de Boer in het L1. Alle deelnemers 
hebben een enquête kunnen invullen over hoe zij de 
Schuler DCV ervaren. Met gemiddelden van een 9 voor 
verlichting, sfeer, bodem, entourage etc. komen we 
goed uit de verf. Natuurlijk waren er ook tips, zoals 
meer kruiwagens voor stront op de parkeerplaats en 
buitenverlichting bij de derde hal.  
 

 

INDOOR 

BEHENDIGHEID 
Wat een succes! Voor de 
eerste maal georganiseerd op 
de manege en absoluut voor 
herhaling vatbaar! Er waren 
drie categorieën, 30-60-90 
cm. Deelnemers waren divers 
en het parcours moest 
afgelegd worden tussen 
strobalen en kerstbomen.  

 
 

HALLOWEEN PARTY 
Iets verder terug in de tijd, op 
26 oktober, vond de 
Halloween Spooktocht in 
de manege plaats. 
Vreselijk eng en met 
medewerking van 
feestwinkel Jo-Jo werd 
een afschuwelijk eng parcours 
uitgezet in de 3e hal, compleet met 
rookmachines en duistere toestanden. 
Maar om daar te kunnen komen, 
moesten de groepen eerst een tocht 
afleggen die, volgens de deelnemers, 
gruwelijk was…het gegil was tot in de 
verre omtrek te vernemen. En het grote 
geheim van de manege is ook verklapt, 
er is namelijk een klein spookje op de 
manege. Of een geest, hoe men het ook 
maar wil noemen. Er heeft namelijk 
vroeger, bovenop de wei, een kasteeltje  

 

December 2014 
Verschijnt eens per twee maanden  

Schuler DCV –– Halloween –Indoor Behendigheid – Agenda  

 

http://www.woudruiters.nl/
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gestaan. Het pad langs de 1e hal was de vroegere 
oprijlaan naar dat kasteeltje en waar de gracht vroeger 
was, groeit nu nog riet (bij de mesthoop, check dat 
maar eens)……… 

 

WINNAARS DCIG 
De Dressuur Competitie Indoor Groningen is een 
andere regionale competitie die op verschillende 
locaties wordt gereden. De finalisten mogen vervolgens 
deelnemers aan de grote finale tijdens het IICH 
(Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen), 
in de grote hallen van Zuidbroek. Grote namen uit het 
springen zoals Jur Vrieling (Olympische Spelen) nemen 
daar ook aan deel, dus het is een hele eer en prestatie 
om zo goed te rijden dat je aan de finales van de DCIG 
mee mag doen!!! Katja Renken van der Lubbe behaalde 
in de finale de eerste plaats in het Z2, en Noa Britt van 
het ’t Veer de eerste plaats in het L/M voor de categorie 
ABC-pony’s! Proficiat!! Paul van ’t Veer merkte terecht 
op dat de organisatie niet bepaald rekening had 
gehouden met het formaat van de pony, de deken was 
toch wel iets te groot….. 

 

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 

9 januari Klaverjasavond 

23 januari Klaverjasavond 

31 januari Nieuwjaarsreceptie & shows voor en door 
leden 

6 februari Klaverjasavond 

7 & 8 
februari 

KNHS springen paarden & pony’s BB t/m Z 

20 februari Klaverjasavond 

28 februari 
& 1 maart 

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

6 maart Klaverjasavond 

7 & 8 
maart 

KNHS springen paarden & pony’s BB t/m Z 

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

april Voltigedag KNHS Ermelo 

3 april Algemene Leden Vergadering 

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 
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