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Oktober 2015 

- Open dag verslag 

- Paard van het jaar 2015 

- Horse Event 

- Opzadelles 

- Spooktocht 

- DVB Foundation Day 

- Wedstrijden 

- Manege 

Kampioenschappen 

- Paardendekens 

- Herfstbuitenrit 

- Halster in de stal 

- Agenda 

Open dag 

Iedereen heeft weer druk gestemd op zijn of haar lievelingspony. Paard van het jaar 

2015 is dit jaar SMIKKE geworden! Gefeliciteerd. Ze mocht als eerste beginnen aan al 

die lekkere paarden taarten die de hele ochtend zijn gemaakt door alle kinderen. 

Het was een super geslaagde open dag en graag wil ik al onze vrijwilligers hiervoor 

bedanken. Er was zoveel hulp dat we ruim op tijd klaar waren met de voorbereidingen, 

en een overschot hadden aan meelopers. Dat is niet erg want we zijn ontzettend trots 

op iedereen dat jullie je zo thuis voelen hier. Heel erg bedankt, de Open Dag was voor 

ons hiermee al helemaal top! 

Paard van het jaar 2015 

SMIKKE! 

Maartje en Evelien, bedankt voor de 

mooie foto’s 



  

Horse Event 

Op Horse Event hebben 5 van onze ruiters meegedaan met de 

springcompetitie. Dit leverde een golden ticket op voor Elles Rosbak.  Voor de 

halve finale op Indoor Brabant. Gefeliciteerd! Meiden allemaal super gedaan! 

 

 

 

 

 

 

Ook onze supershet Buwalski was op horse Event te vinden. Hij heeft zelfs even een 

praatje gemaakt met Britt Dekkers. Super leuk. We horen 10 oktober of hij in de finale 

staat. Nog even stemmen dus via instagram/penny! 

19 en 20 maart 2016 presenteren alle ruiters van Het Paardrijk de 

paardenshow 

De Kleine Zeepony 

Een kleine zeepony die graag paard wil worden. Jij wil toch ook jezelf zijn? 

Reserveer de datum vast in de agenda verdere informatie volgt in december. 

 

 



Het spookt in Engelenstede… 

Er is laatst een geest van een pony gezien in het 

bos bij de manege. Natuurlijk geloofden wij dat 

verhaal niet meteen, want spoken bestaan toch 

helemaal niet? 

Maar ook Anneke heeft de geest van de pony vorige week gezien toen ze de 

manege ‘s avonds ging afsluiten! Toen werden we nieuwsgierig, want wat voor 

geest is dat dan en hoe komt het dat hij juist hier rondzwerft? We gingen op 

onderzoek uit en ontdekten dat er bijna 300 jaar geleden iets engs is gebeurd in 

het bos!  

Wil jij samen met ons uitzoeken wat er precies is gebeurd en het raadsel helpen 

oplossen? Geef je dan snel op voor de spooktocht op zaterdag 24 oktober! Je kunt 

je inschrijven t/m zondag 18 oktober. En je mag vriendjes en vriendinnetjes 

meenemen, omdat samen griezelen natuurlijk veel gezelliger is! De kosten voor 

deelname bedragen € 7,50 per persoon en dit is inclusief drinken en iets griezelig 

lekkers. Graag voldoen bij inschrijving. 

Je kunt je aanmelden voor groep 1 (8 t/m 12 jaar). Dan verzamel je tussen 18.15u 

en 18.30u op de manege. Ben je niet zo bang uitgevallen in het donker? Schrijf je 

dan in voor groep 2 (12 jaar en ouder). Groep 2 verzamelt tussen 19.15u en 19.30u 

op de manege. 

Ben je 18 jaar of ouder en hou je stiekem best nog wel van een beetje griezelen? 

Meld je dan aan als vrijwilliger! 

 

Poets- en opzadelcursus 

Je zit al best een tijdje op paardrijden, maar toch vind je het borstelen van je pony 

soms nog best een beetje lastig en een beentje optillen om hoeven te krabben is 

eigenlijk ook wel heel spannend… En hoe moet die neusriem ook wel weer vast? 

Herken jij deze dingen? En wil je nog een keertje oefenen met hulp? Dan is de 

poets- en opzadelcursus helemaal iets voor jou! We leggen alles nog eens rustig 

uit en daarna ga je zelf oefenen. En weet je wat nou zo leuk is? Na afloop krijg je 

een handig boekje mee waarin je alles nog eens rustig na kunt lezen! 

Deze cursus is op woensdag 28 oktober van 10.30u tot 12.30u en deelname kost 

€ 7,50 per persoon. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers, dus VOL=VOL! Je 

kunt je inschrijven t/m zaterdag 24 oktober, via info@hetpaardrijk.nl.  

 

P.s. Ouders die willen leren opzadelen zijn ook van harte welkom! 

 



  

DVB Foundation Day  

23 september zijn een aantal van onze 

vrijwilligers en talentenruiters uitgenodigd 

voor de DVB Foundation day. Deze middag en 

avond stond helemaal in het teken van de 

ruiters met een beperking. Marlies van 

Baalen is onze ambassadrice en we danken 

de Foundation ook heel erg voor al hun hulp 

zoals de kleurenteugels, het spelmateriaal en 

niet te vergeten Luca. Het was een leuke dag 

iedereen heeft heel erg genoten. 

Wedstrijden op de manege 

Je kunt je tot 10 dagen van te voren inschrijven. Daarna is de inschrijving gesloten. 

Dit doen we zodat we ook op tijd iedereen kunnen laten weten op welke pony je 

de wedstrijd rijdt. Doordat de wedstrijden drukker bezocht worden kan het zijn 

dat de hogere klasses in begin van de avond rijden. Houd hier rekening mee.  

Een inschrijving is geldig als het inschrijfgeld is voldaan. Dit zal per 1 november 

 € 10,- per wedstrijd zijn. 

Ook zal er een aanpassing gedaan worden in de paarden-indeling. We hebben de 

paarden per klasse ingedeeld. De paarden mogen wel in een lagere klasse starten 

dan aangegeven, maar niet in een hogere klasse. Dit gaat per 1 november in. 

Inschrijvingen voor 18 oktober hoeven zich hier geen zorgen over te maken. 

Paarden F1 t/m F4 Wendy, Luca, Nouska, Zorro, Sjimmie, Lola, Frits, Britney, 

Smikke, Teuntje, Snoopy, Izzy  

F5 T/m F7: Julia, Kareltje, Milkshake, Blacky, Boyke, Sientje, Noortje, Soulay, Xenia, 

Donna  (wordt misschien later F8)  

F8 en hoger: Winnie, Ureno, Nina, Pepper, Pim, Simpley Red, Kachima, Pablo, 

Chefke, Zilvie, Pjotter, Balou . Staat er iemand niet bij, vraag het even na in de 

kantine. 

 

Wil je graag helpen met de wedstrijden, we zijn altijd op zoek 

naar voorlezers, schrijvers, barhulp, stalhulp. Je bent van harte 

welkom. 

 

 



  Manege kampioenschappen 
Wil jij de beste ruiter van de manege worden? Dan is dit je kans! Ook dit jaar 
strijden we om wie er manege kampioen zal worden. Er worden door het jaar 
heen een aantal wedstrijden georganiseerd. Je moet aan minstens vier 
wedstrijden meedoen, wil je kans maken om kampioen te worden. Doe je aan 
meer dan vier wedstrijden mee, dan tellen de vier wedstrijden waarbij je het 
meest aantal punten hebt gehaald. 

Er zijn verschillende wedstrijd-categorieën: 

- 1: 7 t/m 9 jaar 
- 2: 10 t/m 12 jaar 
- 3: 13 t/m 16 jaar 
- 4: 17+ / volwassenen 

De manege kampioenen worden aan het einde van het jaar bekendgemaakt 
met een feestelijke dag. Tijdens deze dag zijn er ook een heleboel leuke 
spelletjes te doen. 

Vorig jaar kon deze dag vanwege het warme weer helaas niet doorgaan. Daarom 

hebben we op 4 oktober tijdens de open dag de kampioenen van 2014-2015 bekend 

gemaakt. Hieronder de uitslag. De winnaars hebben een half uur privéles cadeau 

gekregen! Gefeliciteerd! 

 

Naam: 
 

Gemiddelde   Naam Gemiddelde 

 
       

 
7 t/m 9 jaar     13 t/m 16 jaar  

1 Demi Arendse   215,75  1 Anne Hoogeboom 220,25 

1 Anouk Viguurs   215,75  1 Maartje vd Griendt 220,25 

3 Iris Budel 
 

214,25  3 Floor Wolters 218,25 

     4 Nina Swanenberg 218 

     5 Merel van Pinxteren 217,5 

     6 Jasmijn Viguurs 216,75 

 10 t/m 12 jaar    7 Lily Barbiers 216,5 

1 Senne v Overdijk   225,5  8 Beaudine Sluijmers 215,75 

2 Frederieke van Ierland  223,5  9 Thomas Hoogeboom 214,25 

3 Koen Kruiskamp  221,75  10 Havana Claassens 212,25 

4 Femke Borstel  220,25     

4 Wies Wijgergangs  220,25   17+  

6 Renee v Kooten  218,25  1 Marina Pashouwers 228 

6 Megan Sunnotel  218,75  2 Nicole van Lit 223,25 

8 Imme Kannekens  217,25  3 Elianne Ansems 222,25 

9 Janne de Kroon  216,75  4 Maartjen Verdonk 221,5 

10 Nina Martens  215,5  4 Ilse Arendse 220,75 

11 Beau Huisman  212,25  6 Nienke van Zutphen 217,75 

12 Alysha Verbruggen  212  6 Marieke van Lokven 216,5 

13 Dirkje de Cort  210,75  8 Christien Hendrickx 215,25 

14 Elles Wezelenburg 
 

207,5  9 Lianne Steegs 211,25 

15 Bibi Elias 
 

201,5  10 Evelien Borm 209 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paardendekens 

Het wordt weer winter en dat betekent dat sommige paarden weer een 

winterdeken krijgen. Hieronder een uitleg. Een tekening hoe het moet hangt ook in 

alle stallen. 

Als je je pony of paard wil gaan borstelen en zadelen, en hij heeft een deken om, 
moet je deze deken ook weer opdoen als je klaar bent met rijden en afzadelen!! Het 
is erg belangrijk dat dit gebeurt, omdat de paarden het anders erg koud kunnen 
krijgen en zelfs ziek kunnen worden. Het kan gebeuren dat het paard in de stal geen 
deken op heeft, maar dat er wel een deken voor de stal ligt of over de reling hangt. 
In dit geval moet het paard de deken óók op krijgen. Twijfel je of een paard of pony 
een deken op moet, vraag dit dan even aan iemand op stal of in de kantine!  
 
Hoe doe je nou zo’n deken op?  
1. Je legt de deken op het paard. Dit doe je vanaf de linkerkant van het paard, dus 
vanaf dezelfde kant als vanwaar je opzadelt. De voorkant van de deken heeft 1 of 2 
gespen, onderaan 2 banden onder de buik en achteraan 2 bilriemen.  

2. Eerst maak je de gespen aan de voorkant vast, bij de hals. Dit mag best wel strak, 
de deken moet goed blijven zitten!  

3. Daarna maak je de riemen onder de buik vast. Deze moeten gekruist worden, dus 
de achterste riem gaat door het voorste klipje en de voorste riem gaat door het 
achterste klipje.  

4. Sommige dekens hebben bilriemen. De bilriemen gaan tussen de achterbenen 
door en maak je bij de billen aan de deken vast.  
 
Als alle riemen vast zitten, controleer je even of de deken goed zit en het paard er 
nog goed mee kan bewegen. Als er iets kapot is, geef dit dan even door aan iemand 
op stal of in de kantine.  
Sommige paarden vinden een deken opdoen niet zo leuk. Als je dit merkt, kun je het 
beste het paard even vastzetten met een halster en een touw (met paardenknoop!), 
zodat jij rustig de deken op kan doen.  
En verder, probeer vooral te oefenen, dan leer je ’t het snelst! 

Herfstbuitenrit 

Voor de gevorderde ruiters wordt er op zondag 1 november een 3 uur durende 
buitenrit richting Rosmalen georganiseerd. We vertrekken om 9.30 uur vanaf de 
manege en zijn rond 12.30 uur terug. Na de rit is er een heerlijke lunch in theetuin 
het Aardrijk.  
 
Kosten, inclusief lunch: 

- Manegepaard € 50,-  
- Eigen paard € 25,-  

 
Aanmelden kan alleen via de mail, info@hetpaardrijk.nl 



 

Agenda 2015-2016 

1 november  Herfstbuitenrit 

29 november FNRS dressuur  

13 december Springwedstrijd 

17 januari FNRS dressuur 

31 januari Verkleed springen 

28 februari FNRS dressuur 

19-20 maart Show het Paardrijk 2016  

22 mei   Voorronde zitcompetitie 

12 juni  FNRS dressuur 

10 juli  Kampioensdag/spelletjesdag! 

 

 

Halster in de stal 

Halsters zijn heel fijn om paarden mee vast te zetten in de stal. Het is ook heel 

belangrijk dat als je je paard hebt afgezadeld je het halster niet in de stal laat 

hangen. Als een paard gaat rollen kan hij hierin vast komen te zitten en dat is niet 

fijn. Ook als je alleen een touw laat hangen kan een paard hier last van hebben, het 

is heel fijn voor iedereen als je het halster en touw na gebruik weer netjes voor de 

deur hangt. 

Aloe Vera Lips  

 

De Aloe Lips bevat (o.a.) 35% Aloe Vera, jojoba olie, 

bijenwas. Stoffen welke een ondersteunende en 

verzachtende werking hebben op de huid.  

Het leuke van Aloe Lips is dat het niet alleen gebruikt 

kan worden voor schrale lippen maar ook voor heel 

veel andere doeleinden.  

Je kunt het zien als een mini EHBO.  

 

Voor de paarden is het toepasbaar op schuurplekjes van bijvoorbeeld zadel, 

singel of hoofdstel. Voor jezelf kun je denken aan insectenbeten, 

brandwondjes, schaafwondjes, en zelfs onder de oogleden, voor vermoeide 

ogen. De Aloe Vera stimuleert de bloedsomloop en voert afvalstoffen af.  

Altijd handig om op zak te hebben.  

 

Je hoeft er maar weinig van te gebruiken en gaat daardoor heel lang mee.  

De Aloe Lips is bij ons verkrijgbaar in de kantine en kost € 4,50. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.louisealoevera.com/?product%3Daloe-lips&ei=sHxXVJDJL-XG7AaukYDYDg&bvm=bv.78677474,d.ZWU&psig=AFQjCNFSaaiEolGqb_IEqTqk5Ua2lKtTzg&ust=1415106100103772

