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Halloween 
 
Op 5 november organiseerde de Activiteiten Commissie om 
19:00 een Halloween tocht in en om de manege. Ruim 20 
griezels en spoken zorgden ervoor dat deze avond mogelijk 
werd gemaakt. Met een mooie opkomst van ouders en 
kinderen was dit een zeer geslaagde, gezellige, griezelige 
avond.  
 

  

 
Dressuur Competitie Vlagtwedde 10e Editie 
 
In de weekenden van 7, 8 en 9 oktober, 28, 29 en 30 oktober, en 25, 26, en 27 november 
waren de wedstrijden van de 10e Editie Dressuur Competitie van Vlagtwedde. Drie hele 
lange maar prachtige weekenden. Veel prijzen  weg gegeven zoals o.a: Fleecedekens, 
waardebonnen en geldprijzen. Op 26 november was er een showavond die werd gegeven 
door showteam ‘Alegria’ en de kür op muziek van alle  
Z- finalisten.  
 
Wij willen alle vrijwilligers die 
hebben mee geholpen deze 
dressuur competitie mogelijk te 
maken heel erg bedanken voor 
hun goede inzet!   
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Voltige wedstrijd 

 
Op zaterdag 3 december werd er een  

grootse voltige wedstrijd in  
samenwerking met het voltige team  
uit Duitsland georganiseerd bij ons in  

de manege. Erg veel teams en veel  
publiek kwamen in grote getale  
opzetten en maakte het tot een  

zeer drukke maar vooral erg gezellige dag. 

 
 
 

Springwedstrijden  
 

 
Zondag 11 december 2016 & zondag 12 februari 2017 
waren er twee volle wedstrijd dagen. Prachtige parcoursen  
werden verzorgd door parcoursbouwer André Schut.  
Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat dit 2 succesvolle dagen 
waren. Vele prijswinnaars gingen met een glimlach weer 
huiswaarts.  
 

 
 

 
 
 
Voorselectie Kampioenschappen 
 
In het weekend van 28 en 29 januari waren de   
voorselectie van de indoor kampioenschappen.  
De grote opkomst zorgde ervoor dat het een 
heel lang en leuk weekend was.  
 
Wij willen de vrijwilligers die hebben mee geholpen dit  
weekend mogelijk te maken vriendelijk bedank voor hun inzet! 
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Onderlinge wedstrijden 
 
De Onderlinge dressuur en spring wedstrijden 
staan weer voor de deur met dit jaar enkele  
aanpassingen in het programma. In plaats van 5 
Onderlinge dressuur en springwedstrijden in het jaar  
wat beide op 1 dag werd georganiseerd, gaan wij dit 
jaar de dressuur wedstrijden en spring wedstrijden  
scheiden. Dit jaar houden wij 4 dressuur wedstrijden  
en 3 springwedstrijden. De data hiervan zijn te vinden 
op onze site: www.woudruiters.nl 
 
 

Buitenbakken 
 
Vorig jaar kwam het plan om 3 buitenbakken te  
plaatsen tegenover de manege. De afgelopen tijd  
is er erg hard gewerkt om dit te realiseren en inmiddels 
staan er 3 prachtige buitenbakken. 2 bakken van 20x40m 
en 1 bak van 20x60m. Het plan is om hier ook de outdoor 
wedstrijden op te organiseren.  
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
18 februari was de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. 
Dit jaar was het thema: Sprookjes. 
Er waren o.a. shows van de manege lessen en eigen  
lessen, shows van de voltige teams en individuele küren.  
Erg veel publiek kwam er langs om deze avond 
te bewonderen, de kantine zat dan ook bomvol.  
 

 

http://www.woudruiters.nl/
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Subtop  
 
18 maart jl. werd er sinds enkele jaren weer een Subtop wedstrijd georganiseerd. De 
volgende klassen werden op deze dag gereden: Zeer zwaar zwaar, Prix Saint George, 
Intermediaire 1, Intermediaire 2 & Grand Prix. 33 opgaves maakte het tot een leuke gezellige 
dag.  
 

 
 
 
Bestuur  
 
Vrijdag 3 maart was alweer de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Op deze avond zijn er 
twee bestuursleden afgetreden, Jimmy de Wolff en Dela Nijenhuis. Wij willen Jimmy en Dela 
ontzettend bedanken voor hun samenwerking van de afgelopen jaren en voor hun inzet. Er 
zijn drie nieuwe bestuursleden toegetreden, Jaqueline van Akkooi, Dora Schwennen en 
Johannes Hilverts. Wij hopen op een mooie samenwerking en een mooie toekomst met het 
nieuwe bestuur. Hieronder hebben wij voor jullie de bestuursleden en hun taken even op 
een rijtje gezet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hardie Schreuder 

Voorzitter 
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- DCV 
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Joke Foederer 
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Mandy Kruize 
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- DCV  



Nieuwsbrief November, December, Januari, Februari & Maart 2017 

Agenda t/m juli 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijwilligers gezocht! 
 
We zijn een bloeiende vereniging met tal van activiteiten die leiden tot een super geheel, 
voor de activiteiten en het onderhoud hebben we veel vrijwilligers nodig die hun steentje bij 
dragen.  
 
Lijkt het u/jou wat om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zoals o.a.: schrijven bij de jury, 
schoonmaakwerkzaamheden, ringmeesteren, poortwachten, klussen, grasmaaien etc. 
Neem dan contact op met het secretariaat Joke Foederer: secretariaat@woudruiters.nl  
 

Leasen 
 
Al enige tijd is er de mogelijkheid om bij ons een pony of paard te leasen. Altijd al een eigen 
paard/pony willen hebben maar hier om de één of andere reden geen mogelijkheid voor 
gehad, dan is Leasen echt wat voor jou. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hardie 
Schreuder: voorzitter@woudruiters.nl  
 

Springles 
 
Op de woensdag avond worden er springlessen verzorgt door Teus Breevaart. Teus is 
gediplomeerd allround 3 & 4 instructeur en geeft les aan jong en oud, paarden en pony’s, 
van beginnelingen tot aan gevorderden. Voor interesse of vragen kunt u contact opnemen 
met Mandy Kruize: vrijwilligers@woudruiters.nl  
 
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt door   LR & PC ‘De Woudruiters’ & 
Mandy Kruize & Joke Foederer   Hippisch Centrum ‘De Wolverlei’ 

              Barlagerachterweg 7 
              9541 XT Vlagtwedde  
 
 

15 april Onderlinge 
springwedstrijd 

13 mei Onderlinge  
dressuurwedstrijd 

11 juni Onderlinge  
springwedstrijd 

7, 8 & 9 juli Ponykamp 
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