
 

 

 

 

Er zijn nog enkele plekken vrij voor pensionstalling. Zowel voor paarden als voor pony’s.  

Wat bieden wij aan?  

Manege de Woudruiters staat bekend om zijn prachtige en vooral grote accommodatie. Zo 

beschikt de manege over maar liefst drie binnen bakken van 20m X 40m waarvan 1 bak op 

20mX60m gezet kan worden en drie buiten bakken, twee van 20m X 40m en 1 van 20m X 60m.  

Ook beschikken wij over een buitenbak/paddock waar de paarden in gelongeerd mogen 

worden en los mogen lopen.  

Rondom de manege zijn meerdere weilandjes waarin de mogelijkheid bestaat een eigen wei te 

huren voor je paard of pony.   

Gedurende het hele jaar zijn er vele wedstrijden en activiteiten in de manege. Zo zijn er jaarlijks 

meerdere indoor KNHS dressuur wedstrijden inclusief een competitie (Dressuur Competitie 

Vlagtwedde), meerdere indoor KNHS springwedstrijden, meerdere voltige wedstrijden zowel 

onderling als officieel en onderlinge spring- en dressuur wedstrijden. Zowel indoor als outdoor 

KNHS men-wedstrijden en in het buiten seizoen vinden  in onze prachtige buitenbanen 

maandelijks outdoor KNHS dressuur wedstrijden plaats.  

Er is de mogelijkheid om deel te nemen aan manege lessen en/of lessen met eigen paard/pony. 

Ook worden er voltige lessen gegeven. Alle lessen zijn voor jong en oud en van basis niveau tot 

professioneel niveau.  

De manege bevindt zich in het mooie Vlagtwedde, er is een ruime mogelijkheid voor een 

schitterende grote buitenrit in het prachtige Westerwolde, tevens de mogelijkheid om te 

zwemmen met je paard/pony.  

Wat wordt er van jou verwacht?  

Voor het plaatsen van je paard of pony is lid worden een vereiste.  

De manege beschikt over een grote ruime stalgang met veel stallen voor groot en klein. De 

pensionklanten mesten hun eigen stal uit. Alle paarden en pony’s worden twee keer daags 

gevoerd met hooi en basisbrok, meerdere voerrondes worden zelf verzorgd. 

Ook worden de paarden en pony’s door de pensionklanten zelf buiten en binnen gezet. Vaak  

wordt hierin onderling wel wat afgesproken. Er wordt geacht dat men zelf de wei onderhoud.  

Tegen een vergoeding kan je paard of pony door de stal juf worden buiten en binnen gezet.  

Tarieven 

€ 15,75  maandelijks  Weidegeld 

€ 196,00  maandelijks Pensionstalling paard (incl. gebruik gehele accommodatie) 

€ 149,00 maandelijks  Pensionstalling pony (incl. gebruik gehele accommodatie) 

_____________________________________________________________________________________ 

Voor meer informatie en contact gegevens kijkt u gerust op onze site: www.woudruiters.nl 


