
 

 

Nieuwsbrief augustus 2022 
 

Beste nieuwsbrieflezer, 

Het is een tijdje stil geweest vanuit het bestuur, maar wij hebben zeker niet stil gezeten! Er is een 

hoop gebeurt sinds de laatste algemene ledenvergadering in maart 2022. In deze nieuwsbrief 

zullen we alles even kort op een rijtje zetten.  

 

Maart 2022, nieuw bestuur! 

 
Bovenste rij: Liesbeth Slootweg, Tineke Behling en Johan Hofman 

Middelste rij: Lisanne Winters en Leona Grave 

Onderste rij: Fiena Jansen, Jaap Arkema en Grietinus Haan 

 

Even voorstellen, onze voorzitter. 
Ik ben Grietinus Haan, 55 jaar jong en ruim 30 jaar ben ik betrokken bij verschillende 
disciplines van de paardensport. In mijn jaren als polospeler hadden we 9 paarden op stal. Ik 
speelde wedstrijden in Duitsland, België, Nederland, Engeland en Ierland. Na het stoppen als 
actieve polospeler ben ik nog steeds betrokken bij het spel polo. Maar nu als omroeper in 
Duitsland en Nederland. En sinds kort ook werkzaam in de organisatie van Polo club Twente. 

Mijn geschiedenis met de Woudruiters gaat ook zo’n 30 jaar terug. Ik vond toen al dat de 
vereniging een gezellige hardwerkende groep mensen was met een enorm hart voor de manege 
& de sport. Sinds 2021 heeft mijn dochter pony les en ben ik betrokken als vrijwilliger bij de 
manege. Het voorzitterschap is nieuw voor mij en we zullen het niet iedereen naar het zin 
kunnen maken. Laten we met zijn allen proberen een vereniging te behouden waar goede 
paardensport en vooral plezier voorop staat.  
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Leuke nieuwtjes! 
 

 

                                                                                      

              

 

 

 

  

 

 

 

Nieuwe manege pony 
Graag stellen wij onze nieuwe manege 
pony Selecto aan jullie voor! Selecto is 13 
jaar jong en hij is een Spaans gefokte 
ruin. Hij is ontzettend lief en vindt zowel 
springen als dressuur leuk. Tijdens de 
onderlinge wedstrijd van 25 juni heeft hij 
zijn 1ste dressuurproefje gelopen. We 
hopen nog lang plezier van Selecto te 
kunnen hebben! 

 

Ponykamp 2022 
Van 22 augustus t/m 25 
augustus organiseren wij een 
toffe ponykamp! Vol 
activiteiten en natuurlijk  veel 
paardrijden.  

Paasactiviteit 18 april 2022 
Er werden eieren gezocht en 
paaseieren geverfd door de 
manege ruiters. Dit was een groot 
succes! Zelfs de paashaas kwam 
even langs.  
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Dressuur & springen 
 
Op de outdoor kampioenschappen, Regio Groningen hebben een aantal van onze leden, 
uitzonderlijk goed gepresteerd. De Woudruiters wil jullie feliciteren met de behaalde prijzen! 

Pony’s: 

• Kampioen 60 cm springen, categorie B. Femke Behling & De Hullen’s Pietje Bell. Deze 
combinatie werd ook reserve kampioen in de B dressuur.  
 

• Reserve Kampioen 70 cm springen, categorie C. Anna Schütte & Eva. Deze combinatie 
werd Kampioen in de L2 dressuur.  
 

• Reserve Kampioen M1 Dressuur, categorie D. Kaylee Stam & No Fear. 
 

• 3de plaats L1 dressuur, categorie C. Mirthe Beling & Snowy.  
 

• 3de plaats B dressuur, categorie B. Anna Stukje & White Star 
 

• 3de plaats Z1 dressuur, categorie D. Laura Brand & Paco Robanne. Deze combinatie 
werd tevens in de afdelingsdressuur met het viertal Kampioen in de klasse Z.  

Paarden: 

• Kampioen Z2 dressuur. Maaike Slootweg & Jurado.  

                

Voor degenen die naar het NK in Ermelo mogen, veel succes gewenst! 
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Onderlinge dressuurwedstrijd 
Op 24 juni 2022 was er een onderlinge dressuurwedstrijd op de manege. Hier deden veel 
manege ruiters aan mee, die hier hard voor geoefend hadden. Er was een hoop plezier en er 
werd goed gereden. Goed gedaan allemaal! Het was zeker voor herhaling vatbaar. De volgende 
onderlinge dressuurwedstrijd is op 17 september 2022.  

Onderlinge springwedstrijd 
Deze vindt plaats op 27 augustus 2022, geef je snel op! 

 

De inschrijving van de Faber DCV dressuur competitie is geopend! 
Inschrijven kan via mijn KNHS. 

vrijdag 07 oktober 2022 > L1 

zaterdag 09 oktober 2022 > Z1 / Z2 / ZZ-Licht / ZZ-Zwaar 

zondag 10 oktober 2022 > B / L2 / M1 / M2 

vrijdag 28 oktober 2022 > L1 

zaterdag 29 oktober 2022 > Z1 / Z2 / ZZ-licht / ZZ-Zwaar 

zondag 30 oktober 2022 > B / L2 / M1 / M2 

vrijdag 25 november 2022 > L1 

zaterdag 26 november 2022 > Z1 / Z2 / ZZ-Licht / ZZ-Zwaar + Kür op muziek 

zondag 27 november 2022 > B / L2 / M1 / M2 
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Voltige 

Op 22 mei 2022 vond er weer een voltige wedstrijd plaats op de manege. Het was een zeer 
geslaagde dag, waarbij er veel publiek was om de deelnemers aan te moedigen! 

Op 24 september 2022 zal de volgende voltigewedstrijd plaatsvinden. 

 

Wil jij ook eens een voltige les proberen? Neem dan contact op met Wim Bessenbinders! 
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Mennen 

Ten eerste willen we de menners van de vereniging die naar de Hippiade gaan deze zomer, heel 
veel succes wensen!! 

Dit indoorseizoen vindt de KNHS men competitie weer plaats. Geef je snel op! 

- Zaterdag 17 december 2022 
- Zaterdag 21 januari 2022 
- Zaterdag 11 februari 2022 

Tevens vinden er op de manege ook men lessen plaats, ben je geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met Jaap Arkema voor de mogelijkheden. T: 06 23927228 
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Agenda 2022 

➢ 27 augustus onderlinge wedstrijd springen 
 

➢ 10& 11 september KNHS outdoor dressuur B t/m ZZZ paarden en pony’s 
 

➢ 17 september onderlinge wedstrijd dressuur 
 

➢ 24 september KNHS voltige wedstrijd 
 

➢ 7-9 oktober eerste weekend DCV competitie 
 

➢ 15 oktober onderlinge voltige wedstrijd 
 

➢ 22 oktober onderlinge wedstrijd springen 
 

➢ 28- 30 oktober tweede weekend DCV competitie 
 

➢ 12 november KNHS men competitie 
 

➢ 19 november onderlinge wedstrijd special edition 
 

➢ 25-27 finaleweekend DCV competitie 
 

➢ 10- 11 december Neta KNHS dressuur paarden & pony’s 
 

➢ 17 december KNHS men competitie 

 

Afsluiting 

De eerstvolgende algemene ledenvergadering zal halverwege januari plaatsvinden. Dan hebben 
wij tot die tijd, de mogelijkheid om alles voor jullie op een rijtje te zetten. De uitnodiging zal t.z.t. 
volgen. 

Ik hoop dat iedereen weer een beetje op de hoogte is! We streven er naar om vanaf nu elk 

halfjaar een nieuwsbrief uit te brengen. Bedankt voor het lezen en tot ziens!       

De Woudruiters 


