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Verkleed springen 31 januari 
 
Het is alweer bijna carnaval! Lekker verkleden met je paard.  
 
Op zondag 31 januari kun je meedoen met de springwedstrijd. Elke hindernis 
heeft punten. Het gaat erom dat je in 3 minuten zoveel mogelijk punten bij 
elkaar springt. Degene met de meeste punten wint! 
 
Je wordt ingedeeld per categorie en springt op de hoogte die jij hebt 
geoefend in de les. Er zijn lage hindernissen en hoge hindernissen. 
 
p.s. wel verkleed komen he! 
 
Kosten deelname: € 10,- 
 

Vincent geeft startschot Sylvesterloop 

Aangemoedigd door de zachte weersomstandigheden trokken honderden 

sportievelingen op oudejaarsdag de loopschoenen aan voor de 36e Sylvesterloop in 

en rond Middelrode. Het startsein werd gegeven door niemand minder dan 

sportambassadeur Vincent. Vincent is vanuit het Paardrijk de ambassadeur voor de 

Super G. Sportieve vrijwilligers en Super-G ambassadeur Jordens Peters (aanvoerder 

van Willem II)  waren ook van de partij. Een deel van de opbrengst gaat naar Super-G. 

De Super G vindt dit jaar plaats op 22 mei. 

 

 

 



  

Hondenopvoeding  

In het vorige paradepaardje stond een artikel over hondenopvoeding bij het Paardrijk. 

Echter is er iets mis gegaan met de lay out, waardoor de contactgegevens er niet bij 

stonden.  

Het gaat over opvoedings- en trainingscursussen voor honden van alle leeftijden. 

Deze cursussen kunnen gevolgd worden bij Bianca van Lamoen. 

Neem een kijkje op de site www.hondenopvoeding-bianca.nl of op de facebook 

pagina, Hondenopvoeding Bianca van Lamoen. 

Of neem direct contact op met Bianca, 06-15066732 

 

 

Opzadelcursus Carnavalsvakantie 

Voor iedereen die het borstelen en opzadelen nog 

eens wil oefenen, is er de opzadelcursus. Iedereen 

mag meedoen, jong of oud. Je krijgt eerst uitleg, 

daarna ga je in kleine groepjes oefenen. Je krijgt ook 

een handig boekje mee naar huis waar alle 

informatie in staat. 

Op woensdag 10 februari in de carnavalsvakantie, 

wordt de opzadelcursus weer aangeboden. De 

cursus duurt van 10.30 – 12.30 uur en kost 7,50 euro 

per persoon. 

Opgeven kan in de kantine of via 

ingrid@hetpaardrijk.nl 

Doe het snel want vol=vol! 

 Vrijwilligers gezocht 

We zoeken nog vrijwilligers voor de woensdagmiddag. Helpen met opzadelen. 14.00 – 

17.30 uur (mag een deel hiervan).  

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

een paard kunnen begeleiden aan de hand. 

Beschikbaar minimaal tot de zomervakantie. Je moet minstens 12 jaar oud zijn. 
 
 

 

Lessen inhalen feestdagen 

Lessen die op een officiële feestdag vallen (Kerst, nieuwjaar, Hemelvaart etc.) mogen 

altijd ingehaald worden. Deze tellen niet mee voor de inhaalzondagen. De 

inhaallessen mogen per mail of in de kantine ingepland worden. Deze zullen 

ingepland worden bij andere reguliere lessen. 

Van alle overige gemiste lessen, door vakantie, kinderfeestjes of ziekte mogen er 

maximaal 2 ingehaald worden. Hiervoor zijn de speciale inhaallessen op zondag  

29 mei en 3 juli. 

http://www.hondenopvoeding-bianca.nl/
mailto:ingrid@hetpaardrijk.nl


  

Trek je zwempak maar aan want dit jaar gaan we onder water. Kleine 

zeepony Frits wil graag naar de paarden toe en ja, dat is nog niet zo makkelijk 

als jij onder water woont en zij bovenwater…. Hoe gaat dat aflopen? 

 

Alle ruiters doen hier aan mee. Ook als je net begonnen bent.  

Alle groepen worden verdeeld over 4 voorstellingen.  

Vrijdag 18 maart: Show 1:  17.30 -19.15 uur,  Show 2:   20.00 – 21.45 uur 

Zaterdag 19 maart: Show 3: 17.30 -19.15 uur, show 4:  20.00 – 21.45 uur 

 

De ruiters zij een half uur voor de voorstelling aanwezig om zich om te kleden en te 

schminken. Zij zijn de hele voorstelling achter de coulisse daar kunnen zijn ook de 

show zien. Het publiek zit de hele voorstelling op de tribune. 

 

Op welke dag en tijd jij bent ingedeeld lees je op de volgende pagina. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden voor deelnemers. Bezoekers kunnen straks een 

kaartje kopen. Vanaf wanneer de kaartverkoop start lees je in het volgende 

paradepaardje.  

 

We zijn al rustig aan begonnen met oefenen. Je krijgt in de les te horen wat jouw 

groep gaat doen. 

 

Ook voor dit evenement is er super veel hulp nodig. Met parkeren, kleding maken, 

schminken, kinderen op het paard helpen, versieren, catering etc. 

 

Spreekt een van deze dingen je aan geef je dan op via info@hetpaardrijk.nl of meld 

je aan in de kantine. 

 

Iedereen doet automatisch mee, je hoeft je niet aan te melden. Maar mocht je nu al 

weten dat je niet kunt in dit weekend, dan is het fijn als je je hiervoor afmeld. 

Nog even wachten tot de zee ons bereikt …. En zwemmen maar! 

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


  

Voorstelling 1 17.30 - 19.15 uur   Voorstelling 2   20.00 - 21.45 uur 

Vrijdag 18 maart  Vrijdag 18 maart 

maandag 16.00 - 17.00   dinsdag   20.30 - 21.30 

maandag 17.00 - 18.00   donderdag   18.30 - 19.30 

maandag 18.30 - 19.30   donderdag   19.30 - 20.30 

maandag 21.30-22.30   vrijdag   20.30 - 21.30 

maandag 19.30 - 20.30   woensdag   16.00 - 17.00 T 

woensdag 17.00 - 18.00 A   woensdag   15.00 - 16.00 

dinsdag 17.00 - 18.00 J   woensdag   14.00 - 15.00 

dinsdag 16.00 - 17.00 P   woensdag   16.00 - 17.00 A 

dinsdag 16.00 - 17.00 J   woensdag   17.00 - 18.00 T 

dinsdag 17.00 - 18.00 P   woensdag   17.00 - 18.00 A 

dinsdag 18.30 - 19.30   woensdag   18.00 - 19.00 A 

dinsdag 19.30 - 20.30      

Voorstelling 3 17.30 - 19.15 uur   Voorstelling 4   20.00 - 21.45 uur 

Zaterdag 19 maart  Zaterdag 19 maart 

donderdag 20.30 - 21.30   maandag   20.30 - 21.30 

donderdag 17.00 – 18.00 
Voltige 

  vrijdag    17.00 - 18.00 J 

vrijdag 09.30 - 10.30   woensdag   18.00 - 19.00 P 

vrijdag 18.30 - 19.30   zaterdag   15.00 - 16.00 A 

vrijdag  16.00 - 17.00 T   zaterdag   16.00 - 17.00 A 

vrijdag  15.00 - 16.00 T   zaterdag   14.00 - 15.00 A 

vrijdag  14.00 - 15.00   zaterdag   15.00 - 16.00 

vrijdag  15.00 - 16.00   zaterdag   09.00 - 10.00 

vrijdag  17.00 - 18.00 A   zaterdag   16.00 - 17.00 P 

vrijdag  10.30 - 11.30   zaterdag   13.00 - 14.00 P 

vrijdag  16.00 - 17.00   zaterdag   10.00 - 11.00 

vrijdag  19.30 - 20.30   zaterdag   11.00 - 12.00 

woensdag 09.30 - 10.30   zaterdag   14.00 - 15.00 P 

zaterdag 13.00 - 14.00 A       

J= janneke P=Peter T = Tamara enz.      

Agenda 2015-2016 

31 januari Verkleed springen 

10 februari  Opzadelcursus 

28 februari FNRS dressuur 

18-19 maart Show: De kleine zeepony  

28 maart 2e Paasdag – geen lessen 

3 april  FNRS dressuur 

17 april  Voorronde zitcompetitie  

27 april  Koningsdag – geen lessen 

5 mei  Hemelvaartsdag – geen lessen 

16 mei  2e Pinksterdag – geen lessen 

22 mei   Super G 

29 mei  Inhaaldag lessen 

12 juni  FNRS Dressuur 

3 juli  Inhaaldag lessen 

10 juli  Kampioensdag/spelletjesdag! 

 

 

Let op: 

Dressuurwedstrijd 

van 17 april is 

verzet naar 3 april. 

Voorronde 

zitcompetitie is 

verzet van 22 mei 

naar 17 april. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Data 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 

 

Voltige op Het Paardrijk 

Wist je dat je door voltigeren ook beter leert paardrijden? Tijdens voltige werk je 

namelijk constant aan je balans op het paard. Je leert het paard veel beter te volgen 

met je houding en zit. 

Kom dus eens gezellig meedoen met een voltigetraining! 

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. 

Lijkt je het leuk om mee te doen, meld je aan via info@hetpaardrijk.nl of boek een les 

in de kantine. 

 

Altijd al eens op ponykamp gewild? Dan is dit je kans! 

Lekker door de bossen crossen, springen, voltige, paardenfluisteren,  knuffelen, 

kortom: één groot paardenfestijn. Lekker de hele dag bezig zijn met alleen maar 

paarden. We overnachten in de aangrenzende theetuin Het Aardrijk. 

Twijfel je nog? Bekijk dan snel onderstaand filmpje! 

https://www.facebook.com/HetPaardrijk/videos/1009547522418024/ 

Er is plek voor 18 ruiters per kamp. Vol is vol, dus schrijf je snel in! 

Inschrijven kan via een formulier in de kantine, of klik op de website bij 

‘ponykampen’ en daarna op ‘datums en tarieven’. Er zit ook een inschrijfformulier 

bij dit Paradepaardje. 

 

Baby nieuws 

Beweegt er nu iets? Nee toch niet. Ik dacht 

echt dat ik iets zag… Hee, nu weer! 

Het is echt waar, er is een baby 

kangoeroetje! 

Hij/zij laat zich nog niet al te vaak zien 

(logisch ook, met deze kou blijven wij ook 

liever binnen) maar kijk gerust even of je het 

kleintje kan zien! 

 

 

https://www.facebook.com/HetPaardrijk/videos/1009547522418024/
http://www.hetpaardrijk.nl/ponykampen/


 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vanaf nu verkrijgbaar in de kantine: 

Rijhandschoentje. Kindermaat € 3,50  

Grote maat € 5,- per paar. 

Aloë Vera 

Aloë Vera is een plant die wij in de manege voor zowel 

de paarden als voor onszelf veel gebruiken. Regelmatig 

verschijnt er een stukje over in het paradepaardje. Wil 

je meer weten over Aloë Vera voor paarden en andere 

gezondheidstips voor paarden like dan de 

facebookpagina: 

https://www.facebook.com/aloehetpaardrijk  

Wil je meer weten over het cleansing programma met 

Aloe Vera of over producten die je voor jezelf kunt 

gebruiken like dan de facebookpagina: 

https://www.facebook.com/clean9hetpaardrijk  

Op de website www.hetpaardrijk.nl/aloevera vind je ook veel informatie over de ze 

producten. Stel je vragen gerust in de kantine of via de email. Alle producten zijn ook 

verkrijgbaar in de webshop kijk voor de link op website. 

 

Nieuwe paarden / Winny 

Lieve Winny, we zullen je missen maar we zijn ook heel 

erg blij dat je zo een lieve baasje hebt gekregen 

Dimpfy. Samen zijn jullie een mooi prinsessen stel die 

goed voor elkaar gaan zorgen. 

 

Prijsvraag!!   

Quadio komt op de manege wonen. Hij is groot, hij is stoer, hij kan springen en 

dressuur een echte topper!. Alleen nog een probleem, zijn naam. Daar zijn we nog niet 

helemaal uit. Daarom bij deze een prijsvraag! Wie kan Quadio een mooie nieuwe 

naam geven! De winst is de eer van bedenker zijn en een super trots paard! Je kunt je 

naam inzenden tot zondag 24 januari in de kantine of via de mail. Quadio staat 

tegenover Udo en Soulay in de pensionstal. 

Hailey is nog jong en fris en moet nog heel veel leren. Maar wel al super lief. We zullen 

zien wat deze jonge knuffel ons komt brengen nog even geduld eerst nog even in de 

leer.  

 

Foto’s volgen 

https://www.facebook.com/aloehetpaardrijk
https://www.facebook.com/clean9hetpaardrijk
http://www.hetpaardrijk.nl/aloevera

