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Spooktocht 

Op 24 oktober hebben allemaal dappere kinderen meegedaan  

aan de spooktocht. En het was behoorlijk eng! In kleine groepjes vertrokken de 

kinderen vanaf de manege, natuurlijk zonder zaklamp en telefoon. Onderweg 

kwamen ze een heleboel enge en griezelige dingen en figuren tegen. Zelfs een 

spookpony! Gelukkig is het raadsel van de geest van de pony opgelost en kan 

iedereen weer rustig slapen. Bij terugkomst in de kantine kregen alle kinderen nog 

een griezelig lekker drankje, en werd er nog lang nagepraat! 

Springwedstrijd 

Op zondag 13 december wordt de onderlinge springwedstrijd georganiseerd. Er zijn 

3 categorieën waarin gesprongen kan worden: Laag (20cm), Middel (40 cm), 

Hoog (60 cm) en Heel Hoog (80 cm).  De instructeurs beslissen in welke categorie je 

wordt ingedeeld. 

De wedstrijd wordt gereden als een reguliere wedstrijd. Dat betekent een vast 

parcours van ongeveer 8 hindernissen. Het doel is om foutloos over de hindernissen 

te springen. Je volgt de cijfers. Een balk eraf, verkeerd parcours of weigering zijn 

betekent 4 strafpunten. (dus geen barrage) 

Als je klaar bent met het parcours klinkt er een bel. Als je 0 strafpunten hebt dan 

mag je de barrage meteen erachteraan rijden.  De barrage gaat over een aantal 

hindernissen in het parcours en gaat op tijd! De barrage begint als de bel gaat. De 

tijd start als je over hindernis 1 bent. De volgorde van de barrage hindernissen 

wordt tijdens de wedstrijd bekend gemaakt. Uiteraard worden jullie hierbij 

geholpen. 

 Je mag wel zelf 2 paarden/pony’s opgeven. 

Je kunt je tot 2 december opgeven. Deelname kost € 10,- 



 

Sinterklaas, kerst & oud en nieuw 

De pepernoten liggen al weken in de winkels, de kerstversiering is ook al te koop, 

kortom; de feestdagen komen er weer aan! Dit jaar valt 5 december op zaterdag.  

De les van zaterdag 15.00 uur van Anneke wordt bij de les van 14.00 uur gevoegd. Alle 

andere lessen gaan op het normale tijdstip door. 

De lessen op eerste en tweede kerstdag, 25 en 25 december, vallen op vrijdag en 

zaterdag. Deze lessen mogen worden ingehaald Tijdens een andere zelf uitgekozen 

les. Kerstavond gaat in overleg, ruiters hebben hier een mail over gekregen.  

Op 31 december gaan de lessen vanaf 18.30 uur niet door. Op 1 januari zijn er geen 

lessen. Deze mogen ingehaald worden.  

Alle overige lessen tijdens de vakantie gaan gewoon door! Graag even afmelden als je 

niet kunt komen. 

Lessen die vervallen door feestdagen zijn de enige lessen die in een andere les 

ingehaald mogen worden.  

 
Uitleg Nieuwsbrief Zaterdaghelpers 

Begin oktober is er een nieuwsbrief verstuurd met daarin ook een nieuwe werkwijze 

voor het helpen op zaterdag. Bij enkele is dit overgekomen alsof kinderen op zaterdag 

niet meer welkom zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. We zijn nog steeds voor 

iedereen toegankelijk en iedereen is welkom maar wel met nieuwe veiligheidsregels. 

Deze nieuwe werkwijze zorgt dat er veel meer overzicht is over kinderen die op de 

manege verblijven. Nu al merken we dat dit voor iedereen veel rust brengt.  

De helpers hebben afgelopen weken, geholpen op stal maar ook zeker heel veel 

paarden geborsteld en geknuffeld en zelfs gewassen. Genoeg ruimte voor leuke 

dingen met paarden.  

Hieronder nogmaals de uitleg: 

Als je komt helpen op de manege kun je kiezen voor het helpen in de ochtend of 

helpen in de middag. 

Kom je ’s ochtends helpen meld je tussen 9.00 en 10.00 uur aan in de kantine en kun 

je blijven tot 12.30 uur. Kom je s middags helpen meld je tussen 12.00 en 12.30 uur 

aan en kun je blijven tot 15.00 uur.  

Bij aanmelding betaal je  € 3,50. Je krijgt een hesje dat aangeeft dat je een helper 

bent en of je komt voor de ochtend of voor de middag. Je krijgt een consumptiebon 

voor limonade en een tosti/worstenbroodje. 

Er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen aan de hulpprogramma’s. Je kunt 

meedoen vanaf 10 jaar. Vol = vol 

Meld je je aan om te helpen dan krijg je van ons stalpersoneel een taak om te doen. In 

het programma is er om 10.30 uur en om 14.30 uur een pauze van 15 min. 

Na 15.00 uur is het niet meer mogelijk om te helpen op de manege. 

Je kunt vanaf een week van te voren inschrijven. 

 



  

CBR 2 

Zondag 8 november vond het examen CBR 2 op de manege plaats. Alle ruiters 

begonnen, een klein beetje zenuwachtig, aan het theorie examen. Daarna vond het 

examen op stal plaats, waarbij de jury vooral let op hoe je met het paard omgaat. 

Tenslotte vond de praktijktoets plaats in de buitenbak, waar ook een aantal 

obstakels lagen en een hindernis gesprongen moest worden. 

Alle ruiters hebben het ontzettend goed gedaan, en iedereen is geslaagd! 

Heb je zelf ook interesse om je ruiterbewijs te halen, vraag dan meer informatie in 

de kantine of via ingrid@hetpaardrijk.nl. Je kunt je ook al opgeven, bij voldoende 

deelnemers gaat de cursus van start! 

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! 

De eerste cursus was een groot succes, alle ruiters hebben weer een hoop geleerd! 

In de kerstvakantie bieden we de cursus nogmaals aan. 

Deze cursus is op woensdag 30 december van 10.30u tot 12.30 uur  

Deelname kost € 7,50 per persoon. Er is plaats voor maximaal  

12 deelnemers, dus VOL=VOL! Je kunt je inschrijven 

via info@hetpaardrijk.nl.  

 

P.s. Ouders die willen leren opzadelen zijn ook  

van harte welkom! 

 

Pinnen 

Wist u dat het tegenwoordig mogelijk is om in de kantine met uw 

pinpas te betalen? Handig om drankjes, privélessen en 

wedstrijden mee te betalen! 



   

  

Gratis toegang 

Voltige vereniging de Opsprong organiseert op 15 november een eigen wedstrijd 

in Maren Kessel. Super leuk om een kijkje te komen nemen! 

Vragen? 

Op het prikbord achter de balie is een overzicht te vinden 

voor wat je bij wie terecht kan: 

De lesgever is er om les te geven. Hij/zij heeft in principe 

geen tijd voor vragen. 

De Stalhulp: Zij zijn er om je te helpen op stal. Je kunt ze 

alles vragen over borstelen, opzadelen, etc. 

Aanspreekpunt: Bij deze persoon kun je terecht met al je 

vragen, opmerkingen, ideeen etc. Vragen voor de 

administratie, instructeur of eigenaars worden hier 

genoteerd en doorgegeven. Soms kan de vraag door het 

aanspreekpunt beantwoord worden, maar het kan ook 

naar de betreffende persoon doorgestuurd worden zodat 

er later op een beter moment contact opgenomen kan 

worden. 

Vragen mogen natuurlijk altijd gemaild worden. We 

proberen iedereen binnen een week antwoord te geven. 



Even voorstellen: Tamara! 

Nieuw binnen ons team: instructrice Tamara! Tamara is 21 jaar oud, en net klaar met 

studeren. Zij heeft in Deurne de opleiding Dierenverzorging richting paardenhouderij 

niveau 3 met succes afgerond. Hiernaast heeft zij ook haar instructeursdiploma 

behaald. Tijdens haar studie heeft Tamara al bij veel maneges stage gelopen, waar ze 

veel ervaring op heeft gedaan. Tamara geeft hier op dit moment op woensdagmiddag 

en vrijdagmiddag les, maar zal ook wel eens invallen op een andere dag. 

Leer paardrijden met plezier 

In het boek leer paardrijden met plezier vindt je alle figuren 

voor het rijden van een proef. Ook staat het vol met informatie 

over paarden en het rijden op paarden. Het boek wordt ook 

gebruikt voor de theorie van de F-proeven. Achter in het boek 

zit het proevenboekje waar alle proeven in staan die je kunt 

rijden op de proevendagen. 

Het boek is verkrijgbaar in de manege voor € 14,95 

Beter paardrijden met plezier 

In dit boek wordt er dieper ingegaan op de samenwerking tussen 

mens en paard, maar ook op de eigenschappen van het paard. Je 

wordt als ruiter attent gemaakt op het hebben van sterke en 

zwakke punten, hoe mens en paard het best kunnen 

samenwerken en op alles wat je moet weten om goed te leren 

zitten op een paard. Tevens staan er in dit boek allerlei leuke 

oefeningen beschreven waardoor je nog beter om leert gaan 

met de eigenschappen van het paard en zelf beter leert 

paardrijden. Het boek is geschreven in samenwerking met 

topamazone Imke Schellekens-Bartels, haar ouders Tineke en 

Joep Bartels en instructeurs van de FNRS. Beter paardrijden met 

plezier is een geweldig boek voor iedereen die nog beter wil 

leren paardrijden!  

Verkrijgbaar in de kantine voor € 19,95 

Tip  

Vrijwilligers 

In de laatste nieuwsbrief is een oproep gedaan om je als vrijwilliger te melden. Dat 

hebben er al heel veel gedaan Super Fijn! 

We hebben inmiddels een vrijwilliger coördinator Jessica van Kuijk. Zij zorgt voor de 

indelingen, aanmeldingen, afmeldingen en nieuwe plekken. Voor alle 

vrijwilligersvragen kun je mailen naar:  vrijwilligers.paardrijk@gmail.com  

De meeste hulp is op dit moment nog nodig op woensdagmiddag, meld je gerust nog 

aan.  

mailto:vrijwilligers.paardrijk@gmail.com


Super – G  / voorronde zitcompetitie 

 

22 mei staat ingepland de voorronde van de 

zitcompetitie. Dit is echter ook de datum 

van de Super-G! Daarom wordt de 

voorronde van de zitcompetitie verplaatst 

naar: 17 april 2016. De FNRS wedstrijd die 

op deze dag gepland stond wordt verplaatst 

naar zondag 3 april 2016 

 

 

Agenda 2015-2016 

29 november FNRS dressuur 

22 november  Voorronde springcompetitie  

13 december Springwedstrijd 

30 december  Opzadelcursus 

31 december Oudjaarsdag, lessen vanaf 18.30 u gaan niet door! 

1 januari 2016 Geen lessen! 

17 januari FNRS dressuur 

31 januari Verkleed springen 

28 februari FNRS dressuur 

19-20 maart Show het Paardrijk 2016  

3 april  FNRS dressuur 

17 april  Voorronde zitcompetitie  

22 mei   Super G 

 

10 juli  Kampioensdag/spelletjesdag! 

 

 

Inschrijven wedstrijden 

We willen iedereen er nogmaals op wijzen, dat je je alleen voor de wedstrijden in 

kunt schrijven als je direct betaalt. Er kan tegenwoordig ook met pin betaald 

worden. Het is niet mogelijk je in te schrijven zonder te betalen! De kosten zijn 

€10,00 per wedstrijd. 

Let bij het opgeven goed op je paardkeuze, niet alle paarden en pony’s mogen nog 

bij alle niveau’s meedoen! Houd er rekening mee dat je misschien niet ingedeeld 

wordt op jouw keuze. Sommige paarden en pony’s zijn ontzettend populair, en 

worden daarom erg vaak opgeschreven. Wij proberen hier zo veel mogelijk 

rekening mee te houden, maar dat lukt niet altijd. We houden hierbij ook rekening 

met eerdere wedstrijden, zodat niet steeds dezelfde ruiter op hetzelfde paard rijdt. 

Probeer zelf ook eens een ander paard met de wedstrijd, wie weet wordt het je 

nieuwe lieveling! 

Wil je graag helpen tijdens een wedstrijd, bijvoorbeeld met voorlezen, schrijven, 

achter de bar of op stal, meld je dan aan in de kantine of via de mail! 



 

Bericht van Stichting Bijzondere Ruiters Brabant 

Oud papier en kleding en… 

Dankzij de inzameling van het oud papier en de kleding kunnen er veel Bijzondere 

Ruiters rijden op het Paardrijk. Bij deze hartelijk bedankt voor het meedoen. We 

zijn er erg blij mee. Inmiddels hebben we ook een afzet voor goede boeken. Heeft 

u goede boeken, dan kunt u deze apart inleveren in de kantine. Deels verkopen wij 

ze zelf in de kantine of in Het Theehuis en deels gaat het naar kringloop de 

Doorstroom in Eindhoven. De Doorstroom heeft ook onze stichting “geadopteerd” 

en 50% van de opbrengst van de spullen die wij zelf inbrengen komt ten goede van 

onze Bijzondere Ruiters. Heeft u zelf grotere spullen over dan kunt u ze daar 

brengen met de mededeling dat het voor onze stichting is. 

 

De Doorstroom vind u in de Joris Minnestraat 4-6 in Eindhoven.  

Zie ook dedoorstroom.nl. 

 

Hart voor elkaar van Rabobank Hart van de Meierij 

Leden van de Rabobank kunnen tussen 24 november en 7 december stemmen op 

verschillende goede doelen. Stichting Bijzondere Ruiters Brabant is één van die 

goede doelen dus…STEM OP ONS…. 

Leden krijgen hierover vanzelf bericht en voor onze ruiters…alle beetjes helpen. 

Wij waarderen het zeer. 

Wilt u meer info over onze stichting kijk dan op www.bijzondereruitersbrabant.nl 

 

Meditatie 

Bij voldoende belangstelling is er in november of december een 

meditatie avond van 20 - 22 uur op een dinsdagavond. Datum is in 

overleg, locatie Het Aardrijk. 

Heb je belangstelling stuur dan een mail naar helden.heldinnen@ziggo.nl 

of bel mij 

op telefoonnummer 06-50542640 Rita Ketelaars 

 

http://www.bijzondereruitersbrabant.nl/
mailto:helden.heldinnen@ziggo.nl

