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KNHS dressuur wedstrijden 
 
In het weekend van 9 en 10 januari begon de 
eerste KNHS dressuur wedstrijd van dit jaar, en 
op 30 en 31 januari was de tweede KNHS 
wedstrijd, tevens een selectie wedstrijd voor de 
Groninger Kampioenschappen. Twee mooie en 
druk bezochte wedstrijden.  

 
 
Wij willen alle 
vrijwilligers die  
hebben mee 
geholpen deze 
weekenden 
mogelijk te maken 
hartstikke 
bedanken voor  
hun inzet!  
 
 
 
 

 
 
Onderlinge wedstrijd 5 maart    
 
Op 5 maart ging de eerste Onderlinge dressuur 
en spring wedstrijd van deze competitie van start. 
De dag begon om 09:00 uur met dressuur en in de  
middag met het springen. Een zeer geslaagde,  
vrolijke, enthousiaste dag met veel deelnemers en  
prijzen. Op naar 23 april!     
 

 
  

   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
KNHS spring wedstrijden 
 

 
KNHS Spring wedstrijden 
 
Op zaterdag 6 en zondag 7 februari werd er een 
springwedstrijd gehouden op de manege. Op 
zaterdag de pony’s en op zondag de paarden. 
Een zeer geslaagd weekend!  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Voltige naar Ermelo     
Een aantal voltigeleden gingen op zondag 6 maart 
met het voltige paard Christa naar Ermelo. Vertrek 
was al om 06:00 vanaf de manege. Één maal ter 
plaatse begon de dag met een vragen uurtje, 
daarna zijn de dames gaan trainen op hun paard, 
hier hebben ze enkele nieuwe oefeningen 
geleerd. Na een vermoeiende en leerzame dag 
waren ze tegen 18:00 uur thuis. 
 

 

 

 

 

 

            Maart 2016 
Verschijnt eens per kwartaal  

Algemene leden vergadering  – Onderlinge wedstrijd – Voltige Ermelo –  
KNHS Dressuur & Springen – Nieuwjaarsreceptie- De Voortuin – Grote verbouwing in 2016 –  

Weekend hulp – Bestuursverkiezing – Martijn - Schriktraining   
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Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 13 februari was er een 
erg druk bezochte en super 
gezellige nieuwjaarsreceptie. Onze 
leden hebben diverse shows 
verzorgt, o.a.: De smurfen, Frozen 
en Barbie Girls enz.. Het thema 
was dit jaar “Televisie”.  

 
  
 
 
 
 

 
 

Weekend hulp gezocht! 
 
Voor in de weekenden zijn wij nog op zoek naar 
enkele vrijwilligers die het leuk vinden om te 
voeren en de stallen op te strooien. Voor meer 
informatie en/of interesse kunt u een mail sturen 
naar de voorzitter Hardie Schreuder: 
voorzitter@woudruiters.nl  
 
 
 
 

De Voortuin 
 

Zoals reeds bekend hebben we een plan 
ontwikkeld om het gebied voor de manege bij de 
manege te betrekken met een 3tal ringen, 2 van 
20x40m en 1 van 20x60m. Een voorde zal er 
worden gegraven waar we met de paarden door 
het Veelerdiepje kunnen rijden maar ook met de 
fiets. Op 1 februari heeft de buurt een voorlichting 
gehad, die is positief ontvangen. Vorige week is 
de vergunning verstrekt en over enkele weken als 
er geen bezwaren komen kunnen we beginnen.  
 
 
 
 
 
 
 

Administratie 
 

De administratie is vanaf september 2015 door 
Marjanka Lever gedaan, maar wegens 
toenemende drukte op haar werk was ze 
genoodzaakt om deze werkzaamheden over te 
dragen, per 1 februari 2016 heeft Johan Hofman 
deze taak overgenomen. We zijn zowel Marjanka 
als Johan zeer erkentelijk voor hun bijdragen voor 
onze vereniging.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martijn 
 

In Martijn hebben wij een vrijwilliger gevonden die 
ons team komt versterken in de stalgang. Martijn 
heeft altijd al gewerkt als boer en heeft daarom 
feeling voor het vak. Hij zal doordeweeks samen 
met de stalmeester Marcel alle werkzaamheden in 
de stallen verrichten. Wij wensen Marcel heel veel 
plezier in zijn nieuwe werk.  
 
 
 
 

Grote verbouwing in 2016! 
 

De stichting waar mevrouw W. Roelofs en de heer 
L. Arkema de bestuursleden van zijn heeft na een 
lange weg van overleggen en onderhandelen met 
de gemeente besloten om de grote dak renovatie 
in 2016 te laten uitvoeren. De uitstraling is gelijk 
aan onze derde hal waardoor we straks een 
schitterende accommodatie hebben, waar we met 
recht trots op mogen zijn!!! 
Dat dit een hele operatie is moge duidelijk zijn en 
er zijn vele handen nodig om dit te realiseren. 
De periode dat dit gaat gebeuren is vanaf 25 april, 
in de weken hiervoor moeten er zolders leeg 
gehaald worden, balken schoon gespoten en 
onderdak voor de paarden en pony’s gezocht 
worden.  
Maar vele handen maken licht werk, een oproep 
aan ons allen is hier wel geplaatst, er is van alles 
te doen van half april tot eind mei, opruimen, 
verlichting demontage en hermontage, afdekken 
stallen, bossen opruimen noem maar op.  
Je kunt je aanmelden bij één van de 
bestuursleden van de stichting of vereniging of 
zomaar langs komen.  
We rekenen op jullie allemaal!! 
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Algemene Leden vergadering 
 

Op 11 maart hebben we de jaarlijkse leden 
vergadering gehouden. Er waren 29 leden 
aanwezig. De belangrijkste zaken van deze 
avond waren o.a.: De huldiging van Albert van 
der Borgh die bijna 25 jaar in de manege 
werkzaam is geweest en we dit hebben 
beloond met het erelidmaatschap van onze 
vereniging, Albert gefeliciteerd!  
 
 

Verzekering/aanpassing tarieven  

 
Ook is de wijziging in onze verzekering besproken 
we hebben namelijk bericht gehad dat de premie 
schrikbarend zal stijgen tot € 3500,00 per jaar en 
de voorwaarde voor ons erg ongunstig worden 
gewijzigd, en we hier als vereniging en bestuur 
niet mee verder kunnen.  
We hebben in de afgelopen periode ons laten 
adviseren door onze tussenpersonen en bij 
andere verzekeringen offertes aangevraagd, hier 
is geen grote keuze meer in.  
Samen met de vereniging gaan we verzekerd 
worden bij een verzekering die ons als een bedrijf 
verzekerd maar waar we de 
verenigingsactiviteiten kunnen voortzetten en 
uitbreiden.  
Binnenkort zullen we in een aanvullende 
nieuwsbrief de wijzigingen bekend maken. 
Na deze toelichting heeft de vergadering unaniem 
besloten om de meerkosten die hier uit 
voorvloeien te gaan bekostigen door een 
structurele tariefsverhoging van 5 % ingaande op 
1 mei 2016. 
De posten zoals lidmaatschap contributie, 
bakkaarten, zullen voor de nieuwe leden per 1 mei 
de nieuwe tarieven gelden, voor de bestaande 
leden en bakkaart houders zal dit per 1 januari 
2017 gaan gelden. 
Lesgelden, pension, weidehuur, zullen per 1 mei 
worden verhoogd. 
 
 
 

Bestuursverkiezing 
 
Dela Nijenhuis en Joke Foederer zijn het bestuur 
komen versterken, de beide dames hebben al een 
poos mee gelopen om het bestuur te assisteren 
waar ze konden en waar nodig.  
Joke gaat invulling geven in het secretariaat. De 
verdere verdeling ziet u hiernaast onder het kopje 
“Bestuurstaken”.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LR & PC ‘De Woudruiters’ &  
Hippisch Centrum ‘De 
Wolverlei’ 
Barlageachterweg 7 
9541 XT Vlagtwedde 

 
 
 
 

Bestuurstaken 
 
Hardie Schreuder: Voorzitter 
voorzitter@woudruiters.nl 

 
Mina Schoenmaker: Penningmeester 
minaschoenmaker@hotmail.com 

 
Joke Foederer: Secretariaat 
secretariaat@woudruiters.nl 

 
Dela Nijenhuis:  Vicevoorzitter 
delanijenhuis@gmail.com 
 
Fiena Jansen:  Wedstrijdsecretariaat 
edwinfiena@ziggo.nl 

 
Mandy Kruize:  Vrijwilligers 
vrijwilligers@woudruiters.nl 

 
Jimmy de Wolff: Veiligheid 
Jregdewolff@gmail.com   
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Schriktraining 
 
Zondag 20 maart is er een schriktraining 
georganiseerd op de manege door de activiteiten 
commissie o.l.v. Kirsten Daamen. Met 13 
combinaties was dit een hele gezellige, 
spannende, leerzame middag, met obstakels 
zoals: een zeil, een rookmachine, vlaggetjes, een 
brug en nog veel meer.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Agenda t/m juli 2016 
 
03 april Voltige wedstrijd in Vragender 

 

09 april 
10 april 

KNHS springwedstrijd pony’s 
KNHS springwedstrijd paarden 
 

23 april Onderlinge dressuur & spring 
wedstrijd 
 

12 mei KNHS Avond concours  
klasse B t/m ZZL paarden 
 

22 mei Voltige wedstrijd in Buinen 
 

4 & 5 juni Nationale voltige weekend in 
Ermelo 
 

11 juni Onderlinge dressuur & spring 
wedstrijd 
 

16 juni KNHS Avond concours  
klasse B t/m Z pony’s 
  

18 &19 juni KNHS outdoor, Klasse B t/m ZZL 
paarden en pony’s  
 

26 juni Voltige wedstrijd in Cornwerd 
 

8 t/m 10 juli Ponykamp weekend 
 

14 juli KNHS Avond concours 
Klasse B t/m ZZL paarden 
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