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Veulen geboren. 
Op 5 maart was het dan eindelijk zover! Firefly, de pony 
van familie De Wolff, bevalt van een prachtig veulen 
genaamd Shining Star Ivy. Moeder en veulen maken 
het beide goed.  
 

 

 
 
Penningmeester van het jaar. 
Vanaf 30 maart kon er gestemd worden op onze 
penningmeester Marjanka Lever  voor de titel 
Penningmeester van het jaar. Hiermee kon er € 2500,= 
verdiend worden voor de vereniging. Ondanks dat er 
massaal werd gestemd heeft zij helaas niet de top 5 
gehaald. Volgend jaar maar weer proberen, want voor 
ons is zij natuurlijk de beste!  
 
 

 
 
 

Voltigewedstrijd 
Het voltigeteam heeft hun eerste officiële wedstrijd van 
dit seizoen gehad op 12 april in Norg. Zij behaalden hier 
een mooie  2

e
 plaats. Proficiat!!!! 

 

 

 
 

 
 
 
Brand mesthoop 
Op zondag 12 april, tijdens de KNHS-dressuurwedstrijd, 
gebeurde er iets opmerkelijks. De mesthoop leek in de 
brand te staan!! Dit kwam volgens de brandweer 
vermoedelijk door broei waardoor het stro is gaan 
smeulen. Gelukkig was de brandweer er snel bij en was 
er voornamelijk last van rook. Lopke en Sproet zijn dan 
ook snel verplaatst, want die stonden in de windrichting. 
Daarna bleek weer hoe groot onze vriendenkring is, 
want binnen no-time stond op zondag een kraan op het 
terrein om de mesthoop leeg te scheppen en alles werd 
in twee grote tractoren met kippers erachter 
weggebracht. Iedereen die heeft geholpen werd  
vervolgens ruim voorzien van een vette hap en veel 
dankwoorden 
 

 

 
20 x 60 Bak 
Tijdens de klaverjasavonden is van de eerste en 
tweede hal een 20x60 rijbaan gemaakt. Zo is er de 
gelegenheid om hier een keer in vrij te rijden. Ook is er 
al een keer een oefen springparcours uitgezet. Een 
aantal leden heeft hieraan deelgenomen en het was 
een gezellige avond.  
 
 

 
 

 
 

 
Algemene Ledenvergadering 
Op 3 april 2015 vond de algemene ledenvergadering 
plaats. Er waren niet veel bijzonderheden en de 
vergadering was dan ook vlot afgelopen. Er zijn drie 
bestuursleden afgetreden door privé situatie . Zij zijn 
vriendelijk bedankt voor hun inzet. Gelukkig waren er 
ook drie aanmeldingen voor het bestuur.  Zo is alles 
weer mooi opgevuld.  
 
 

 

             Mei 2015 
Verschijnt eens per twee maanden  

Onderlinge wedstrijd – Veulen geboren – Penningmeester van het jaar – 20 x 60 bak - Outdoorwedstrijden 
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Onderlinge wedstrijden 
Op 14 maart was alweer de eerste onderlinge wedstrijd 
van de competitie. Dit was een zeer geslaagde dag. 
Inmiddels is de 2e wedstrijd ook alweer geweest. Hier 
zijn papieren uitgedeeld met belangrijke regels die 
tijdens de onderlinge wedstrijden gelden. Dit om 
discussies/ onduidelijkheden te voorkomen en iedereen 
een helder beeld heeft wat er van hem/haar wordt 
verwacht. Heeft u nog geen papier ontvangen en neemt 
u wel deel aan onderlinge wedstrijden? Neem dan 
contact op met de activiteitencommissie. Voor 
contactgegevens, zie de website www.woudruiters.nl 

 
 

 

Vrijwilligersavond 
Op 13 juni 2015 wordt er weer een vrijwilligersavond 
gehouden. Heeft u vrijwilligerswerk gedaan in 2014 dan 
ontvangt u binnen twee weken een uitnodiging. Heeft u 
onverhoopt geen uitnodiging ontvangen maar wel 
vrijwilligerswerk gedaan? Neem dan contact op met het 
bestuur via   secretariaat@woudruiters.nl
 
 

 
 
 
 

Outdoorwedstrijden 
In het zomerseizoen zijn er op 6 avonden een KNHS 
outdoor dressuurwedstrijd bij onze manege. Helaas kon 
de wedstrijd op 12 mei niet doorgaan in verband met 
onvoldoende deelnemers. De volgende wedstrijd staat 
gepland op 9 juni voor de klassen L1 en L2. Deze zullen 
worden verreden op het terrein van de 
pannenkoekboerderij achter de manege. Hierdoor is het 
ook mogelijk om twee proeven te rijden. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AGENDA T/M JULI 2015 
( 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!) 
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redactie nieuwsbrief: secretariaat@woudruiters.nl 
 

6 juni Voltigeteams onderlinge wedstrijd Gersten, 
Duitsland 

13 juni Vrijwilligersavond 

14 juni High tea in kantine van de manege 

16 juni KNHS dressuurwedstrijd M1 & M2 

20 juni Onderlinge dressuur- en springwedstrijd 
opengesteld voor leden en niet leden. 

28 juni KNHS Voltigewedstrijd Cornwerd 

3 t/m 5     
juli 

Ponykamp met het  thema Nederlandse vlag 

7 juli KNHS dressuur pony’s B t/m Z2 
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