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KERSTPROEVEN 

Tijdens de Kerstweek van dinsdag 27 december t/m zaterdag 31 december zullen 

er een aantal extra lekkernijen geserveerd worden. 

Wat hebben we zoal te bieden: 

 Heerlijke kop vers gemaakte courgette soep  

 Bladerdeeghapjes met knakworst 

 Huisgemaakte appeltaart 

Voor deze lekkernijen geldt op=op 

Ook zal er in de Kerstweek en de week erna een kleine enquête gehouden 

worden en zullen er een aantal proefhapjes geserveerd worden: 

 Homemade tosti ham/kaas of kaas of provençaals 

 Panini proeverij  

 Smoothie 

De enquête gaat over wat jullie van het huidige aanbod van de kantine vinden en 

wat jullie eventueel anders zouden willen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan 

uitbreiding van het assortiment en/of gezondere producten in het assortiment 

o.a: 

 Broodje ham 

 Broodje kaas 

 Broodje (kip) knakworst 

 Kop Soep 

EET SMAKELIJK! 

 

 

Beste Allemaal, 

De kerstvakantie staat voor de deur. Dat worden 2 leuke weken met leuke 

activiteiten. De lessen gaan in de kerstvakantie door met uitzondering van de 

kerstdagen en nieuwjaarsdag. Op oudejaarsdag stoppen we eerder, ruiters op 

deze dag hebben hierover bericht gehad. 

Fijne vakantie allemaal! 

https://www.bing.com/images/search?q=kerstmis+paard&view=detailv2&&id=9C0FD02461A0DAC342651DEF5ED2C213272973D4&selectedIndex=253&ccid=86zAF22K&simid=607996894554034088&thid=OIP.Mf3acc0176d8ae05d64f14df527819486o0


 
 

 

 

 

 

Wordt voorlezer, of proevendag helper 

Wedstrijden kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Daarom hebben we voor jullie 

een superleuke workshop waarin je je kwaliteiten als helper nog verder kunt 

ontwikkelen. 

Wil je leren hoe je moet voorlezen tijdens een wedstrijd. Waar je op moet letten 

en hoe je een jonge ruiters als voorlezer zo goed mogelijk kan begeleiden. 

Wil je leren hoe je in de kleine rijbaan ruiters kan assisteren en helpen een 

wedstrijd zo goed en vloeiend mogelijk te laten verlopen.  

Dan vragen we je om je op te geven voor de workshop Proevendag! 

Voorlezer mag je zijn als je ouders bent dan 14 jaar. Helpen bij de rijbaan daar 

moet je minimaal 16 jaar voor zijn.  

De workshop is op woensdag 4 januari van 19.30 – 21.00 uur. We zijn heel blij 

met vrijwilligers daarom is de workshop kosteloos.  

Aanmelden kan via info@hetpaardrijk.nl of in de kantine.  

De workshop is alleen voor ruiters of ouders van ruiters die rijden of hebben 

gereden op de manege.  

     Vrijwilligers van de super G! 

Theorie oefen en examen- oefenmiddag 

Rijdt je een even- proef. F2, F4, F6 etc dan moet je voordat je naar de volgende 

proef gaat theorie doen.  

Fijn om samen te doen! Deze middag ga je alles leren over het hoofdstel en het 

zadel en hoe je deze moet verzorgen.  

 

Ook leer je de theorie die je voor je F proeven nodig hebt. Afsluitend doen we een 

theorie examen. Voor de een kan dit F2 theorie zijn voor de ander F10. Neem 

daarom in elk geval je paspoort mee! 

In de manege is het boek Leer paardrijden met plezier verkrijgbaar.   

€ 14,95. Hier staat alle theorie in. Hoe communiceren paarden tot hoe rijdt je een 

grote volte.  Achterin is ook het proevenboekje te vinden. Doe je mee met de 

theoriemiddag is het fijn als je dit boek bij je hebt. 

Op dinsdag 3 januari van 12.30 tot 15.30 uur  en kost € 7,50 per persoon. 

Opgeven kan in de kantine of via info@hetpaardrijk.nl 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 
 

     

Springcompetitie 

20 november en 4 december hebben na een selectie van een jury 15 ruiters uit de 

springlessen meegereden in de FNRS springcompetitie. 

20 november begon de dag vroeg en waren de ruiters om 6.00 uur op stal om alles 

klaar te maken en op tijd in de Mortel te zijn. 4 december mocht iedereen iets later op 

staan en gingen ze naar Maassluis. 

Iedereen had super goed gereden. En ook de paarden Milkshake, Salvador, Prestige, 

Donna en Pim hadden heel goed hun best gedaan.  

 

Wies Wijgergangs, Maartje van de Griendt, Ellis Rosbak, Jesse van Sandvoort zijn door 

naar de halve finale!  Super knap gedaan! 

De halve finale wordt gereden op 22 januari in bij stal Groenendaal in Bunschoten.  

Het beloofd een leuke spannende dag te worden! Aanmoediging is van harte welkom! 

Zitcompetitie 

Na de springcompetitie begint de zitcompetitie. Iedereen die F4 gereden heeft mag 

hieraan meedoen. Zorg er dus voor dat je dit hebt gedaan in elk geval voor 9 april. 

9 april is er een onderlinge selectie wedstijd voor de zitcompetitie waarin je een 

plekje op de regiofinale kunt winnen!  

Vorig jaar kwamen Koen en Claudia tot de halve finale  

op Horse Event.  

Wie weet ga jij dit jaar. Zet 9 april in elk geval vast in  

je agenda! 

 



 
 

 

                                                                 

                                                                         

                                                         

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sinterklaas Kleurwedstrijd 

Er zijn heel veel mooie tekeningen ingeleverd. 2 waren de mooiste. Michelle en 

Isa wonnen een boek van de serie paardenmeiden geschreven over de paarden 

Fleur en Macho die op Het Paardrijk hebben gewoond. Met dank aan Netty van 

Kaathoven die de prijs beschikbaar heeft gesteld. Super gefeliciteerd! 

Groepsbegeleiding in vakantie 

Voor kinderen die soms een beetje extra aandacht nodig hebben bieden we in de 

vakanties groepsbegeleiding aan. In de kerstvakantie is dat op woensdag 4 januari 

van 9.30 – 12.30 uur. 

Een stukje verder dan de ingang van de kantine vind je ‘De Ruimte’ . “De Ruimte’ 

is een verwarmde ruimte waar we groepsactiviteiten kunnen doen zoals 

knutselen, spelletjes etc.  Dit is ook onze ontvangstruimte voor groepsactiviteiten.  

Programma groepsbegeleiding kerstvakantie 

9.30 uur                              Ontvangst ‘De Ruimte’ 

9.30 – 10.45 uur               Buitenspelletjes met paarden aan de hand 

10.45 uur                            Korte pauze 

11.00  uur                           Soep maken in Het Aardrijk 

12.00     uur                         Lunch met natuurlijk soep! 

12.30     uur                         Ophalen in ‘De Ruimte’. 

 

Vanwege de verschillende diëten willen we iedereen vragen een eigen 

lunchpakket mee te nemen. Drinken is inbegrepen. 

De groepsbegeleiding in de kerstvakantie zal verzorgd worden door Martine 

(zorgmedewerker) en vrijwilligers. Opgeven graag zo spoedig mogelijk en in elk 

geval voor 23 december via info@hetpaardrijk.nl.  

 

Kosten groepsbegeleiding  € 45,-. De groepsbegeleiding wordt vergoed met een 

PGB.  

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 
 

 

 

  

Ponymaatjes project 

Regelmatig krijgen wij de vraag, mag ik een verzorgpony? Iedereen mag alle paarden 

verzorgen, maar wat is er dan anders aan een echte verzorgpony vroegen wij. Antwoord: 

Nou gewoon, het gevoel dat hij even echt van jou is en daardoor nog meer je maatje 

wordt. Daarom het Ponymaatjesproject. 

Een eigen verzorg pony, de droom van elk jong 

meisje. Een pony om mee te knuffelen, je verhaal 

tegen te kunnen  vertellen, dingen mee te delen. 

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen meedoen met het 

ponymaatjes project. 

Je krijgt voor 3 dagen in de week een ponymaatje. 

Jouw maatje op vier benen waar jij jouw verhaal 

mee kan delen. 

Wat mag je met je ponymaatje doen? 

Verzorgen, wandelen, kunstjes leren, longeren in stap en draf, spelen. Hierbij houdt je 

rekening met je maatje, wat hij of zij leuk vindt, en wel of niet kan. 

Rijden mag niet. Alleen de bossen in mag ook niet. Je blijft op het terrein. 

Voor wie is het ponymaatjes project: 

Voor jongeren vanaf 13 jaar die hier op de manege paardrijden en in staat zijn zelfstandig 

voor een pony te zorgen.  

Welke pony’s kunnen je maatje zijn? 

De shetlanders van Het Paardrijk. Kleine Luna, Arno, Cas en Buwalski mogen sowieso 

meedoen. Er zijn ook een aantal lespony’s die mee mogen doen. Hier gaat het om: 

Teuntje, Nouska, Lola, Blacky, Boyke, Snoopy, Sunny en Izzy.  

Welke dagen 

Ponymaatje kun je zijn op alle dagen maar niet zaterdag tot 15.00 uur en zondag.  Een 

ponymaatje ben je voor  3 dagen in de week. Alle pony’s hebben in de week bepaalde 

taken en kunnen niet elke dag. Een dagenoverzicht van de pony’s kun je aanvragen. Dagen 

in overleg, kunnen per pony verschillen. 

Iedereen is een verzorger 

Op de manege mag iedereen komen om paarden te borstelen en te verzorgen. Dat blijft 

zo.  (let op huisregels hierover). 

Op de stal staat welke dagen een pony een ponymaatje heeft. Deze dagen is het even niet 

mogelijk om je pony te verzorgen. Even borstelen of een snoepje geven als het 

paardenmaatje er niet is, mag wel.   

Kosten 

Als ponymaatje draag je bij aan het voer, stalling en verzorging van je pony. De kosten 

hiervoor zijn €35,- per maand. In de zomervakantie is er een zomerstop. Ook voor de 

ponymaatjes. Wil je dan toch komen verzorgen gaat dit in overleg.  

Aanmelden kan via info@hetpaardrijk.nl  

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 
 

 

 

 

Agenda 2016-2017 

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 

 

 

 

 

Inschrijving ponykamp geopend. 

Op de volgende pagina’s het inschrijfformulier. Kijk op de website voor meer 

informatie. 

 

Ideeënbus 

Een nieuw jaar brengt nieuwe ideeën en mogelijkheden. Wat zijn jouw ideeën over 

paarden, Het Paardrijk, de lessen, kantine, wedstrijden etc. Misschien heb je wel 

een hele goede tip of wil je graag je mening ergens over kwijt. Of misschien wil je 

zelf heel graag ergens mee helpen of in bijdragen. Wij horen het graag, want ideeën 

kunnen er nooit genoeg zijn! De brievenbus hangt in de kantine en zal begin 

februari geleegd worden! 

 



Het Paardrijk   T: 06-55596552   BTWnr: 186542495.B0 

Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum E: info@hetpaardrijk.nl  KvKnr: 17173928 

Adm: administratie@hetpaardrijk.nl  W: www.hetpaardrijk.nl                        IBAN: NL73Rabo 0100967205 
 

 

 

Inschrijfformulier ponykamp 2017 

Datum inschrijving: Ik wil me inschrijven voor: 

0 dinsdag 26 april 2016 

0 donderdag 28 april 2016 

 

0 3 daagse 30-31 juli - 1 aug 

0 3 daagse 23-24-25 april 

 

0 week 1   17 t/m 21 juli 2017 

0 week 2  24 t/m 28 juli 2017 

0 week 3  21 t/m 25 aug 2017 

Naam:  

Adres:  

Postcode/Plaats:  

Telefoon thuis:  

Mobiel nr van ouder/verzorger:  

E-mailadres ouders / verzorger:  

Geb. datum:  

Lengte: (als je niet op Het Paardrijk rijdt) Gewicht: (als je niet op Het Paardrijk rijdt) 

Huisarts: Verzekering nr: 

 Naam verzekering 

Rijervaring:    Jaar Ik kom voor het           jaar 

Bijzonderheden: 

 

 

 

Allergieën, ziektes, diëten 
Eventueel medicijnen (doorgeven aan 
de leiding) 

 

 

Datum: 

 

Handtekening ouder/verzorger 

 

Z.O.Z.      Z.O.Z.      Z.O.Z.     Z.O.Z.       Z.O.Z.  

  

mailto:info@hetpaardrijk.nl
mailto:administratie@hetpaardrijk.nl
http://www.hetpaardrijk.nl/
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Kosten: 

  Inschrijfgeld 

Dagkamp 2 of 4 mei € 45 per dag Te voldoen voor 1 april 2017 

3 daagse  
30-31 juli 1 aug  
23 - 24 - 25 april 

€ 200,00  
€ 75 te voldoen voor 1 juli 2017 
€ 75 te voldoen voor 1 april 2017 

   

week 1   17 t/m 21 juli 
2017 

€ 280,00 € 100 te voldoen voor 15 mei 2017 

Week 2  24 t/m 28 juli 
2017 

€ 280,00 € 100 te voldoen voor 1 juli 2017 

Week 3 21 t/m 25 aug 
2017 

€ 280,00 € 100 te voldoen voor 1 juli 2017 

   

 

De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld uiterlijk 1 april (uitsluitend per bank) is voldaan. 

Het restant te voldoen uiterlijk 2 weken voor aanvang kamp 

 

Rekeningnummer:  NL73Rabo 01009 67 205 t.n.v. Het Paardrijk onder vermelding van naam en 

datum ponykamp.   

 

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang kamp worden er voor de 3 daagse € 75,- en voor 

de week € 100,- annuleringskosten berekend.  

 

Na ondertekening van een volledig ingevuld formulier ontvangt u een bevestiging van de 

inschrijving. 

 

 

Veel paardenplezier. 

 

P.s. Risicoverklaring ( hieronder) toevoegen indien uw kind niet rijdt in de Paard en Plezierlessen. 

 

 

  

mailto:info@hetpaardrijk.nl
mailto:administratie@hetpaardrijk.nl
http://www.hetpaardrijk.nl/
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Het Paardrijk V.O.F. 
 

Koesteeg 39      5258 TN Berlicum      KvK 17173928 
 

Risico acceptatie en aansprakelijkheid  
 

 
Ik verklaar het volgende: 
 
1. Ik ben op de hoogte van en accepteer het risico dat inherent is aan het berijden van en het 
omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee 
samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en 
na afloop van instructie, contact met het dier enzovoorts. 
 
2. Ik verblijf op de manege, heb eventueel contact met paarden en neem eventueel deel aan instructie voor 
eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de manege, behalve het hier omschrevene, geen aanspraken 
doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. 
 
3. In geval van minderjarigheid, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Het 
Paardrijk voor dergelijke aanspraken door of namens het kind. 
 
4. Het Paardrijk is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het zich door mij niet houden aan 
de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels dan wel het niet houden aan de 
aanwijzingen / instructies van medewerkers van Het Paardrijk. 
 
5. Het Paardrijk is slechts dan jegens mij aansprakelijk voor kosten en schade, indien aantoonbaar is dat 
deze schade is ontstaan door handelingen door of namens medewerkers van Het Paardrijk, die in ernstige 
mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die door Het Paardrijk dient te worden betracht, of een andere aan 
Het Paardrijk toe te rekenen grove fout. 
 
6. Enige aansprakelijkheid van Het Paardrijk voor kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag 
waarvoor Het Paardrijk zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen 
redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. 
 
 
 
Voor gelezen en akkoord te Berlicum op …………………………………………… 20— 
 
Voorletters en achternaam ouder/voogd/begeleider/deelnemer…………………………………………………..……….  
 
Voorletters en achternaam kind…………………………………………………..………………………………………………………………... 
 
Straat + huisnummer: Straat + huisnummer: …………………………………………………..………………………………………….. 
 
Postcode en plaats Postcode en plaats…………………………………………………..……………………………………………………… 
 
Telefoonnummer…………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………..………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…….. 

 
Handtekening ouder/voogd/begeleider/deelnemer…………………………………………………………………………………… 

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl
mailto:administratie@hetpaardrijk.nl
http://www.hetpaardrijk.nl/

