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Alvast fijne feestdagen 

en een paardrijk 2015! 

Springcompetitie 

Zondag 22 November hebben Meghan, Femke, Havanna, Thomas, Nina, Senne, 

Elianne, Lies en Marijke meegedaan met de spring competitie in Bunschoten. Top 

gereden met Pim, Milkshake, Donna en Prestige Z. Top getraind door instructeur 

Peter. Het was een super gezellige dag! Twee golden tickets voor Indoor Brabant 

voor Elianne en Marijke in de 80cm met zelfs een eerste plaats voor Marijke super 

knap! Indoor Brabant here we come! 

 

 
Hulp – op – stal ochtend wo 23 december  
Wil je lekker tussen de paarden op stal helpen. Kom dan naar de hulp op stal 

ochtend. We gaan de paarden eerst hun ontbijt geven, daarna mogen ze naar 

buiten en gaan we hun bedje opmaken. Als de stalletjes mooi schoon zijn is er 

tijd om nog lekker te borstelen en te wandelen met de pony’s. De ochtend duurt 

van 9.00 -11.30 uur. De kosten zijn € 7,50 incl drinken en begeleiding op stal. 

Opgeven kan via info@hetpaardrijk.nl of aan de balie. 

Maatschappelijke stage of helpen  tijdens sjors sportief 20 dec. 

Begin dit schooljaar hebben veel kinderen op school een boekje meegekregen met 

daarin verschillende sporten waarvoor ze zich konden inschrijven. Paardrijden was er 

hier een van. Dit was supersnel vol met als gevolg dat we op 20 december een extra 

Sjors sportiefdag hebben ingepland. 80 jonge ruiters komen in groepjes van 10 voor 

het eerst paardrijden.  

Heb je nog maatschappelijke stage uren, of vindt je het gewoon leuk om de kinderen 

te helpen met het paardrijden of de paarden klaar te maken. Je bent van harte 

welkom om te komen helpen! De eerste ruiters rijden om 10.30 uur de laatste ruiters 

rijden tot 15.30 uur. 

Gezellig! 



  

Hondenopvoeding bij het Paardrijk 

Mijn naam is  Bianca van Lamoen en ik verzorg 

opvoedings- en trainingscursussen voor honden van 

alle leeftijden. Van pup tot senior dus.  

Je kunt bij mij terecht voor de opvoeding en socialisatie van je pup maar ook voor 

een afwisselende trainingscursus met je wat oudere hond.  

In alle cursussen wordt op een beloningsgerichte manier gewerkt, zonder dwang. Je 

hond mag, jawel, gewoon hond zijn. Je leert van mij hoe een hond leert en hoe 

honden (onderling) communiceren. En ook dat dominante honden niet bestaan…… 

maar dat honden heel sociale dieren zijn die niets liever willen dan een duidelijke, 

vriendschappelijke band met hun eigenaar.  

In tegenstelling tot wat veel mensen helaas nog steeds denken is een hond er dus 

helemaal niet op uit om de baas te worden in huis of over zijn eigenaar. Het is dan 

ook absoluut niet nodig om fysieke correcties of ander geweld in te zetten om zelf de 

baas te blijven over je hond. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat het beter is om je 

hond op een positieve, hondvriendelijke manier op te voeden. Dit is meteen ook een 

stuk gezelliger voor de baas! 

Als je de lichaamstaal van je hond leert ‘lezen’ en weet hoe een hond leert kun je hem 

op een positieve, beloningsgerichte manier opvoeden waarmee je probleemgedrag 

kunt voorkomen of ombuigen. 

Als trainingslocatie gebruik ik de bosrijke omgeving van Het Paardrijk, zodat we in de 

lessen ook meteen kunnen leren hoe om te gaan met dingen uit de praktijk zoals 

fietsers, joggers, paarden etc. Voor de allerjongste pups en natuurlijk bij heel slecht 

weer kunnen we gebruik maken van een binnenruimte van de manege. De lessen 

zullen in eerste instantie worden ingepland op maandagavond en donderdagavond, 

maar bij voldoende belangstelling zijn er ook mogelijkheden op zondag en 

vrijdagochtend.  

Meer weten? Bel of mail gerust of hou mijn website (waar nog hard aan wordt 

gewerkt) in de gaten. Je mag me natuurlijk ook op de manege aanspreken. 

Hartelijke groet, 

Bianca  

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 30 december  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! 

 



Voltige op Het Paardrijk 

Voltige vereniging de Opsprong is in januari 2015 naar het paardrijk te komen om hun 

vereniging de professionaliseren. Na een jaar try-out blijkt samenwerking helaas erg 

lastig. De Opsprong heeft daarom besloten een ander onderkomen te zoeken en per 

19 december niet meer te trainen op het Paardrijk.  

Helaas betekent dat ook dat Lady en Pablo ons weer gaan verlaten. 

Wij vinden voltige super leuk en zullen ook zeker met deze sport blijven doorgaan.  

Voltigetraining is op donderdag van 17.00 – 18.00 uur. Een losse les kost € 10,- elke 

week vast in de les kost € 8,50 per les. 

We gaan trainen om meedoen te doen aan voltige wedstrijdjes via de FNRS en 

natuurlijk de show.  

We blijven de sport voltige met veel plezier aanbieden. Lijkt je het leuk om mee te 

doen, meld je aan via info@hetpaardrijk.nl 

 

 Vrijwilligers gezocht 

Helpen op woensdagmiddag opzadelen. 14.00 – 17.30 (mag een deel hiervan).  

Vrijdag 17.00 uur les begeleiden ruiters met een beperking. 

Vaardigheden: Zelfstandig zonder hulp een paard goed kunnen opzadelen, zelfstandig 

met een paard kunnen begeleiden aan de hand. 

Beschikbaar minimaal tot de zomervakantie. 12 + 
 
Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden? 
 
Het paardrijden is voor alle ruiters een fantastische activiteit waar ze elke week naar 
toe leven. De sfeer is bij ons erg goed en dat is niet alleen voor de ruiters maar ook 
voor de vrijwilligers erg belangrijk. We kunnen je dus vrijwilligerswerk bieden dat zeer 
veel voldoening geeft en waar je een leuk contact met ruiters, andere vrijwilligers en 
instructeurs (en paarden) kunt opbouwen.  

De afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst waardoor je tijdens 
het vrijwilligers werk verzekerd bent voor ongevallen via de gemeente st-
Michielsgestel. Je krijgt een vest zodat je als vrijwilligers zichtbaar bent. Drinken en 
eventueel eten (afhankelijk van de tijd en afspraken) is inbegrepen. 

Je kunt je aanmelden als vrijwilliger door een aanmeldformulier in te vullen in de 
kantine of per mail aanvragen Ingrid of Anneke neemt daarna contact met je op. 

 Kerstpakketjes 

In de kantine zijn leuke thee en chocolade pakketjes 

te koop. Super leuk als cadeau voor de kerst. Ze 

kosten € 5,- waarvan 1 euro naar de stichting gaat. 



  

Inhaallessen 

Er staan twee zondagen gepland waarop lessen ingehaald kunnen worden.  

Zondag 29 mei 2016 en Zondag 3 juli 2016.  

 

Wil je hier gebruik van maken kun je een mail sturen naar ingrid@hetpaardrijk.nl.  

Je kunt je tot 10 dagen van te voren inschrijven. Daarna wordt een rijschema gemaakt 

aangepast op het niveau en leeftijd van de ruiters.  

(B)engeltje Frits 

Altijd al geweten dat hij een engel was. Helaas past 

hij niet in de kerstboom, maar deze kleine Pegasus 

mag er zeker zijn. Dankzij Floor met haar creatieve 

schoolproject! 

Pegasus is het gevleugeld paard dat uit het water voor komt (Poseidon) of 

uit de lucht. Het symboliseert vitaliteit en kracht. Bovendien staat Pegasus 

voor het overwinnen van de aardse beslommeringen en hindernissen. 

Pegasus was de drager van de bliksemschichten van Zeus. Dat komt wel 

goed met de springwedstrijd zondag! 

Sinterklaas op bezoek 

Sinterklaas vond het zo leuk op de 

manege dat hij woensdag vrijdag en 

zaterdag eventjes is komen kijken naar 

jullie paardrijkunsten. Hij vond het super 

knap van iedereen en zag zelfs kindjes 

pakjes bezorgen en ruiters overgooien 

met zakken. Super gezellig!   

Whatsappgroep 

Onder ruiters van Het Paardrijk bestaat er een whatsapp groep. Deze groep bestaat 

uit hele jonge ruiters en oudere ruiters. Dit vinden wij niet een ideale combinatie. 

Vaak lezen we (via ruiters) er dingen op die niet voor iedereens oren en ogen zijn 

bestemd. Graag brengen we jullie op de hoogte van deze groep en adviseren ouders 

met hun kinderen goed naar het nut van deze groep te kijken. Wij adviseren jullie om 

voor de jongere ruiters onder ons, zich niet in deze groep te mengen en een eigen 

groepje te beginnen.  

Pesten en plagen via Whatsapp gebeurt regelmatig, waarschijnlijk ook hier, dit 

proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door gebeurtenissen te bespreken en 

open te houden. Ons streven is dat iedereen zich prettig voelt op Het Paardrijk, 

negatieve communicatie via Whatsapp past daar niet bij. Mochten er onderlinge 

problemen zijn onder manegemeiden/jongens horen we dat ook graag. 

mailto:ingrid@hetpaardrijk.nl


 

  

 Ruiterpaspoort in 2016  

Tot op heden zorgde de FNRS er niet alleen voor dat de 
aangesloten stallen en maneges zo goed mogelijk hun bedrijf 
konden managen, maar ze hielden zich ook bezig met het 
ontwikkelen van ruiteropleidingen voor ruiters zonder eigen 
paard. Vanaf 1 januari 2016 verandert er het een en ander want 
de FNRS gaat nauw samenwerken met de KNHS. We vertellen 
graag wat dat voor jou betekent. 

Het ruiterpaspoort 
Iedereen die rijdt op een FNRS Manege heeft een ruiterpaspoort. Dat was al zo en dat blijft 
zo! 

Het ruiterpaspoort is een officieel, persoonsgebonden en landelijk erkend document voor 
ruiters. Je kunt bijvoorbeeld in het ruiterpaspoort bijhouden aan welke proeven (dagen) je 
hebt meegedaan, welke buitenritten je hebt gereden en welke diploma’s of certificaten je 
behaald hebt. Zo heb je jouw ruitercarrière altijd duidelijk in beeld. Tot op heden kreeg je 
jaarlijks een factuur van de FNRS voor het verlengen van je lidmaatschap. Je was met het 
ruiterpaspoort al wel lid van de KNHS en kon genieten van enkele voordelen, maar niet van 
alle. Als gevolg van de samenwerking zijn vanaf 1 januari alle voordelen van toepassing. 

Lid zijn van de sportbond 
Vanaf 1 januari 2016 ben je volledig lid van de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportbond. Want je bent ook een paardensporter! Of je nou de ambitie hebt om een topper 
te worden zoals Edward Gal of dat je liever een rustig ritje buiten maakt. We zijn allemaal 
paardenliefhebbers die willen dat de paardensport goed geregeld is. 
 

Opleidingen &  proeven 
De KNHS is er voor alle paardenliefhebbers. De opleidingen die voorheen tot de FNRS 
behoorden worden op een paar punten een klein beetje aangepast, zodat alles beter op 
elkaar aansluit en er voor iedereen op ieder niveau iets te leren valt. Het aanvragen van een 
startpas voor deelname aan KNHS wedstrijden kan vanaf 1 januari ook via onze manege. Via 
MijnKNHS kun je al jouw sportieve prestaties volgen. Dus ook hoe ver je bent gevorderd met 
je F-proeven. In  2016 is er ook een app beschikbaar waardoor je ook op je mobiel je 
resultaten kunt inzien. Dit was voorheen alleen mogelijk voor KNHS wedstrijden maar nu ook 
voor de F-proeven. 

 
Communicatie 
De communicatie over jouw ruiterpaspoort en je ruitercarrière verloopt via de manege, maar 
ook via de KNHS. Je kunt je gratis abonneren op de verschillende KNHS-nieuwsbrieven, 
waaronder de specifieke nieuwsbrief voor ruiterpaspoorthouders, die informatie geeft over 
onder andere F-proeven, de zitcompetitie en de springcompetitie. Ook wordt de 
Paard&Sport vernieuwd. Het wordt een glossy magazine en deze valt ieder kwartaal bij jou 
op de deurmat. 
 

Veilig & Verzekerd 
Onze manege doet er alles aan om de paardensport zo veilig mogelijk te maken. We zijn 
gekeurd door Stichting Veilige Paardensport en hebben als bewijs een bord aan onze gevel 
hangen. Dat betekent dat we voldoen aan strenge eisen om het zo veilig mogelijk te maken 
op ons bedrijf. Toch blijven er altijd risico’s bestaan. Je hebt nu eenmaal te maken met 
levende dieren die niet altijd voorspelbaar zijn. Het lidmaatschap van de KNHS biedt 
standaard een aanvullende verzekering voor ongevallen voor ruiters. Daarnaast is speciaal 
voor paardensporter de Nationale Sportpolis van Zilveren Kruis ontwikkeld. Deze 
zorgverzekering is toegespitst op de paardensporter. Kijk voor het dekkingsoverzicht en de 
polisvoorwaarden op  www.knhs.nl/verzekeringen. 

Ledenvoordeel 
 

http://www.fnrsvoorruiters.nl/nieuws/ruiterpaspoort-2016
http://www.knhs.nl/verzekeringen


   

 

 

Datums ponykampen 2016 

Week 1:  25 – 29 juli 

Week 2:  1-5 augustus 

Week 3:  29 augustus – 2 september 

3 daagse:  1-2-3 mei 2016 

3 daagse: 7-8-9 augustus 2016 

26 april:  dagkamp 

28 april:  dagkamp 

 

De KNHS heeft speciaal voor leden aanbiedingen en kortingen. Jij kunt hier ook gebruik van 
maken. Er worden fikse kortingen gegeven op toegangskaarten voor bijvoorbeeld Horse 
Event (korting van € 15,-), Jumping Amsterdam en Indoor Brabant. Verder zijn er ook vaak 
ledenacties voor accessoires, paardengadgets en paardrij-kleding. Jouw voordeel kan oplopen 
tot wel € 1000,- per jaar. Kijk voor meer details op www.knhs.nl/ledenvoordeel. 

Contributiebedrag 
KNHS heeft de contributiestructuur vereenvoudigd. Er werden veel verschillende tarieven 
gehanteerd voor verschillende soorten paardenliefhebbers. Alle KNHS contributiebedragen 
worden in 2016 gelijk getrokken naar € 20,-. Dit geldt ook voor de kosten van jouw 
ruiterpaspoort. In dit bedrag is dus het KNHS-lidmaatschap met bovengenoemde voordelen 
inbegrepen. 

Wij rekenen er op dat deze samenwerking het plezier in paardrijden voor jou als ruiter zal 
verhogen en we zijn er van overtuigd dat de paardensport hiermee een flinke stap 
voorwaarts zal maken. 

Heb je nog vragen over deze informatie? Bel dan met de KNHS op 0577-408300 of vraag bij 
jouw manege. 

 

Agenda 2015-2016 

23 december Hulp op stal ochtend 

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! 

 

 

Vakantie Paarden 

Ook de paarden hebben behoefte aan een weekje vrij daarom: 

14 – 20 december Smikke - Milkshake 
20 – 27 december Wendy - Pim 
28 dec – 3 januari Nouska - Kachima 
 

4 – 10 januari  Julia 
11- 17 januari  Kareltje 
18 – 24 januari Noortje  

 

http://www.knhs.nl/ledenvoordeel

