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Steun de clubkas! 

Leden van de Rabobank hebben inmiddels hun stembriefjes binnen 

gekregen. U helpt ons er enorm mee door 1 of 2 stemmen aan 

Stichting Bijzondere Ruiters Brabant te schenken. 

Mede hierdoor is het mogelijk dat ruiters met een beperking kunnen 

blijven paardrijden. 

Hartelijk dank! 



F proevendagen 

27 november is de eerstvolgende FNRS wedstrijd en die zit al heel erg vol. Ons 

beleid is dat je tot 10 dagen van te voren kan inschrijven zodat iedereen een kans 

heeft om mee te doen. Echter worden het er nu zoveel dat er voor de volgende 

wedstrijd een andere verdeling komt. Namelijk het volgende: 

18 december FNRS wedstrijd F1 tm F6 

15 januari FNRS wedstrijd F7 en hoger, volwassenen en G ruiters 

De wedstrijd van 27 november zal gehouden worden in 2 rijbanen, het losrijden is 

buiten. 

Paardenverdeling F proeven: 

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

paarden per klasse ingedeeld. Je mag wel in een lagere klasse starten dan 

aangegeven, maar niet in een hogere klasse.  

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

Smikke, Teuntje, Snoopy 

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

Chefke, Izzy 

F8 en hoger: Nina, Pepper, Pim, Simpley Red, Kachima, Zilvie, Balou, Fleurtje, 

Amber, Savarron, Donna, Taranda, Cloony, Luna, Hailey 

 

Staat er iemand niet bij, vraag het even na in de kantine. 

 

 Beste ruiters, ouders en verzorgers, 

Het nieuwe seizoen paardrijden is inmiddels begonnen, en er zijn enkele 

wijzigingen omtrent inhalen en betalingen. 

Als het goed is heeft iedereen begin dit jaar de veranderingen gelezen, maar 

omdat er enige onduidelijkheid over bestaat voegen we de welkombrief nogmaals 

toe. 

 

In de tekst staat ook wanneer welk bedrag wordt afgeschreven, de veranderingen 

omtrent opzeggen en inhalen. 

 

Graag helemaal doorlezen zodat iedereen weer “up to date” is. 

http://www.hetpaardrijk.nl/wp-content/uploads/2016/11/bijlage-paradepaardje-

infobrief-paardenjaar-16-17-Het-Paardrijk-.pdf  

http://www.hetpaardrijk.nl/wp-content/uploads/2016/11/bijlage-paradepaardje-infobrief-paardenjaar-16-17-Het-Paardrijk-.pdf
http://www.hetpaardrijk.nl/wp-content/uploads/2016/11/bijlage-paradepaardje-infobrief-paardenjaar-16-17-Het-Paardrijk-.pdf


  Verslag spooktocht 

22 oktober was het even super spannend op de 

manege en in de bossen. Spinnen, muizen en enge 

wezens liepen door de bossen maar waar? Het was 

een super leuke avond vol met spannende 

gezelligheid! Volgend jaar, eerste zaterdag van de 

herfstvakantie! Zet maar vast in de agenda!  

 

 

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 drie (vorig jaar 4) 
wedstrijden meedoen, wil je kans maken om kampioen te worden. Doe je aan meer 
dan drie wedstrijden mee, dan tellen de drie 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 

Hieronder de uitslag van het jaar 2015-2016. De punten zijn de gemiddelde van de 4 
best gereden wedstrijden. De kampioenen zijn bekend gemaakt tijdens de paard van 
het jaar verkiezing.  

7t/m9 jaar    13 t/m 16 jaar  
Ties vd Akker 220  1 Nouk Lax 227 

Puck Steenbekkers 218,75  2 Abigail Verberne 222,5 

Isabelle vd Burgt 217,75  3 Nina Swanenberg 220,75 

Thijs Bruekers 210,5  4 Mirthe van Vessem 220,5 

 

10 t/m 12 jaar   17+ 13 t/m 16 jaar  
Wies Wijgergangs 227,75  1 Elianne Ansems 233,75 

Anouck van der Heijden 225,25  2 Carolina van Setten 220,5 

Koen Kruiskamp 224,25  3 Maartjen Verdonk 219,25 

Ella Schreurs 223  4 Lianne Steegs 216,25 

 

GEFELICITEERD!! 



 

                                                                 

                                                                         

                                                         

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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! 

 

VOLTIGE 

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? 

En wil jij weten of voltige echt iets voor jou is? Schrijf je dan nu in voor een 

vrijblijvende kennismakingscursus van 5 lessen! 

Wanneer? 

Donderdag 10 november 

Donderdag 17 november 

Donderdag 24 november 

Donderdag 1 december 

Donderdag 8 december 

Hoe laat? 15.30u-16.30u 

Kosten? € 42,50 

Inschrijven en vragen? Stuur een e-mail naar ingrid@hetpaardrijk.nl 

 

mailto:ingrid@hetpaardrijk.nl


 

 

  

11 december Springwedstrijd 

Aan de springwedstrijd mag iedereen mee doen, maar het is wel de bedoeling dat 

je zelfstandig over de hindernissen kunt rijden. Voor de jongsten is er een 

aangepaste rubriek, de ‘Mini Jump’ rubriek! Bij deze klasse mag er een ouder of 

vrijwilliger naast de ruiter meelopen, en eventueel de pony vasthouden. Geef dit 

wel even aan bij je inschrijving! 

Hoe gaat de wedstrijd in zijn werk: 

Aan het begin van elke rubriek is er de mogelijkheid om het parcours rond te lopen 

en te kijken hoe het parcours en ook de barrage eruit ziet. 

In de eerste ronde wordt er gelet op de balken, nog niet op de tijd. Iedereen in 

dezelfde categorie die een foutloze ronde rijdt, is door naar de barrage. Deze wordt 

aansluitend. Als jij je parcours foutloos hebt gereden, ga je even stappen. Als de bel 

opnieuw gaat mag je beginnen met de barrage. Bij de barrage tellen zowel de 

fouten (balk eraf) als de tijd. Degene met de minste fouten, en de snelste tijd wint.  

Drie weigeringen of een val, betekent uitsluiting van deelname. Je moet dan het 

parcours verlaten. 

De volgende springwedstrijd (19 februari) zal een springwedstrijd ‘met hulp’ zijn. 

Hoe dit precies werkt wordt te zijner tijd in het Paradepaardje uitgelegd, maar je 

leert dan hoe je een springparcours moet rijden. Tijdens het rijden van het parcours 

zal er uitleg gegeven worden, en tips. 

Je kunt je inschrijven voor Mini Jump, 20 cm, 40 cm, 60 cm of 80 cm. Het is ook 

mogelijk om in twee rubrieken te starten, bijvoorbeeld 40 en 60 cm. Je betaalt dan 

wel 2 keer inschrijfgeld. Graag 3 paardkeuzes aangeven! 

Voor de springwedstrijd geldt vol=vol. Dit heeft er mee te maken dat niet alle 

paarden en pony’s geschikt zijn voor de springwedstrijd, en de paarden en pony’s 

die wel goed kunnen springen dus meer ingezet zullen worden. Hierdoor zit er een 

maximum aan de springwedstrijd, anders dan bij een dressuurwedstrijd. 

Je kunt je inschrijven tot 1 december. Kosten deelname € 10,-. 

 

 

 

 

 

 



  
Even voorstellen 

Graag wil ik jullie voorstellen aan onze nieuwe medewerkers: 

Kantinemedewerkers: 

Ik ben Lonneke van Kleij en woon sinds 2014 met mijn man, Dick, in Helvoirt. Zelf 

hebben wij een blonde labrador Dino, een lieve rode kater Twister en een groot 

vriendelijk paard Boogy. Naast mijn grote dierenliefde ben ik dol op lekker eten . 

Naast mijn werk op Het Paardrijk heb ik een honden uitlaatservice 

www.walk4feet.nl. 

Mijn naam is Claudia de Haas, ik ben 46 jaar, getrouwd, heb 2 zonen, een hond en 

woon in Geffen. Ik ben een rustig, open en sociaal persoon. Ik heb geen ervaring 

met paarden maar ben er ook niet bang van. Ik hou van dieren en van mensen. Ik 

houd van gezelligheid. 

Zorgmedewerkers: 

Ik ben Marianne, sommigen van jullie kennen mij misschien van 6 jaar geleden, 

toen ik tijdens Annekes zwangerschapsverlof voor haar heb ingevallen. Ik ben de 

maandagmiddagen op het Paardrijk voor de individuele zorgbegeleiding. Net als 

jullie houd ik heel veel van dieren. Tijdens de begeleiding gaan we dan ook lekker 

samen met het paard aan de slag. Niet alleen terwijl je op het paard zit, maar ook 

met beide benen op de grond bij het paardenfluisteren. En soms lopen de honden 

Mex en Bo lekker met ons mee de bossen in. 

Ik ben Martine en geef individuele begeleiding op vrijdagmiddag. Na lange tijd in 

het speciaal onderwijs gewerkt te hebben als leerkracht ben ik omgeschoold tot 

equitherapeut. De equitherapie maakt gebruik van oefeningen zoals ze in de 

voltige gedaan worden, juist het samen in beweging zijn en het gedragen worden 

door het paard op de volte kan kinderen de extra steun geven die ze nodig hebben 

Zelf heb ik twee KWPN merries (22jr. en 7jr.) 

Ik ben Hannah, ik ben er maandag tm donderdag en begeleid cliënten in 

dagbesteding. Daarnaast begeleid ik kinderen en jongvolwassenen individueel.  

Ik heb de agrarische docentenopleiding gedaan, SPH en Equicoach. Ik ben 9 jaar 

werkzaam geweest op een andere zorgboerderij. Nadat ik de wereld ben 

rondgereisd vind ik het bijzonder om ook hier paarden in te zetten voor 

zelfontwikkeling. 

Instructrice: 

Mijn naam is Astrid. Ik geef al heeel lang les aan kinderen en volwassenen op veel 

verschillende niveau’s. Zelf hebben wij ook paarden. Ze hebben zelfs op 

Prinsjesdag meegelopen. Ik vind het heel fijn om les te geven en doe het dan ook 

met heel veel plezier. Rijden doe ik ook heel graag. Ik geef op dinsdag middag les 

en val regelmatig in als iemand er niet is. 

 

 

 

http://www.walk4feet.nl/


 

  

Agenda 2016-2017 

 

20 november  Voorronde Springcompetitie manege ’t Zwarte Water 

27 november  FNRS Dressuur 

11 december  Springwedstrijd 

18 december  FNRS Dressuur F1 t/m F6 

26 december  2e Kerstdag – geen lessen 

15 januari   FNRS dressuur F7 en hoger, volwassenen en G ruiters 

12 februari  FNRS dressuur F1 t/m F6 

19 februari  Springwedstrijd 

5 maart   FNRS dressuur F7 en hoger, volwassenen en G ruiters 

26 maart  FNRS dressuur F1 t/m F6 

2 april   FNRS dressuur F7 en hoger, volwassenen en G ruiters 

9 april   Voorronde zitcompetitie Het Paardrijk 

23,24,25 april ponykamp 3 daagse mei vakantie 

2 mei   Pony-dag kamp 

4 mei   Pony-dag-kamp 

21 mei   Super G 

11 juni   FNRS dressuur F1 tm F6 

25 juni   FNRS dressuur F7 en hoger, volwassenen en G ruiters 

15 juli    Laatste lesdag voor zomervakantie 

Ponykamp week 1: 17 t/m 21 juli 

Ponykamp week 2: 24 t/m 28 juli 

Ponykamp weekend: 30-31 juli 1 aug 

Ponykamp speciaal: 3,4,5 augustus 

Ponykamp week 3: 21 t/m 25 augustus 

28 augustus   Eerste les dag nieuwe paardenjaar 

 

 

 

 



 

  

Parkeren 

Er wordt regelmatig geparkeerd bij de voorkant van het huis of tussen de 

stallen richting Theetuin. Liever dit niet doen. 

 

Parkeren kan op de oprit aan de zijkant van de manege en achter de manege 

tegen de buitenrijbaan aan. Deze wordt binnenkort vergroot waardoor er nog 

meer parkeerruimte komt. Houd bij het parkeren op het bospad rekening met 

passerende vrachtwagens en tractoren, parkeer allemaal aan dezelfde kant. 

Bedankt voor de medewerking. 

 

 

Anna Maria schrijft praktisch boek over groen en gelukkig leven 

Anna Maria van den Berg rijdt bij onze manege en ze heeft een boek geschreven, 

‘Groen leven doet je goed. Praktisch jaarboek voor duurzaam geluk’.  

 

Met de natuur voel jij je beter, dat hebben vele wetenschappelijke onderzoeken 

inmiddels aangetoond. In haar pas verschenen boek geeft ze veel praktijkgerichte 

tips, oefeningen en recepten om op een eenvoudige manier groener te leven, ook 

als je het druk hebt. Aan de hand van de zeven voordelen van groen leven en de 

bijbehorende testen ontdek jij welke thema’s bij je passen en kun je van groen 

leven een blijvende gewoonte maken.  

Het boek is te koop via de website van Anna Maria, 

www.natuureninspiratie.nl/winkel. Je krijgt er een gratis werkboek bij en je kunt 

het afhalen aan de balie op de manege.  

Het is ook te bestellen via alle (internet)boekhandels in Nederland.  

Groen leven doet je goed. Praktisch jaarboek voor duurzaam geluk.  

Anna Maria van den Berg,  

ISBN: 978 94 91557 31 6 

Illustraties: Ruzica Parsons 

Uitgever: A3boeken, www.a3boeken.nl  

20 x 20 cm, 120 pagina’s, 2 kleuren, prijs: € 20,00  

 

Oud Papier 

Van Stichting Bijzondere Ruiters. 

Allereerst nogmaals super bedankt voor het oud papier en de kleding. Wel een 

vriendelijk verzoek om het papier zo ver mogelijk achterin de container te 

plaatsen en daar zo hoog mogelijk. Mede dankzij het papier en de kleding 

kunnen er twee groepen paardrijden. 

p.s. wij verzamelen geen blik in. 

 

http://www.natuureninspiratie.nl/winkel
http://www.a3boeken.nl/


 

Naam: _______________________   Telefoonnummer: _____________ 

Leeftijd: _____________________   Email adres: __________________ 

Inleveren in de manegekantine voor 1 december 2016. Prijswinnaar wordt 4 december bekend gemaakt. 

Sinterklaas Kleurwedstrijd 


