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2017 is begonnen!! 

Het is wit buiten en het is lekker koud. Wist je dat paarden ook een 

Paardenwinterblues kunnen hebben. Je kan als paard niet lekker naar buiten (wel 

in de binnenrijbaan), steeds die deken op en af. Best heel logisch toch dat de 

winter niet altijd fijn is al je paard bent. Dus mocht je paard niet helemaal happy 

eruit zien door de winter dan geef hem een extra bostelbeurt, snoepje of 

worteltje en vertel hem vooral dat de lente echt wel weer komt. 

(dit geld ook voor de dappere instructeurs die het ook soms best koud hebben 

tijdens het lesgeven..:)) 

Het is winter, mooi he! 

NL-DOET 2017 

11 en 12 Maart is het zover NL doet! ook wij hebben 2 klussen waarbij we hulp 
kunnen gebruiken. 

Klus 1: Manege het paardrijk is op een aantal plekken toe aan een likje verf. De 
deuren van de zadelkamer, de vensterbank in de hal, een plankje hier en een 
plankje daar. Hier is hulp bij nodig (klus 21557 en 21764) 

Klus 2: Tussen de rijbaan en de stallen moet een muur vervangen worden. Dit 
willen we betimmeren met schaaldelen om een gezellige rustige omgeving te 
maken voor de kinderen die in de kleine rijbaan van paarden leren. (klus 21761 en 
21557) 

Resultaat 
Een super gave mooie rustige western look muur met raampjes om stal en rijbaan 
te scheiden. 

We klussen op zowel vrijdag en zaterdag. Kom je ook een handje helpen, meld je 
dan ook via http://nldoet.nl/klus/21762 

 

http://nldoet.nl/klus/21762


 

 

 

 

 

 

 

Springwedstrijd / hulp met springen 

19 februari krijg je de mogelijkheid om te leren hoe je een springparcours rijdt. Een 

parcours rijden met daarin tips over hoe je dit op zo een goed mogelijke manier 

doet. Je springt het parcours 2 keer. Er is 10 minuten voor je gereserveerd. 

Springen met hulp kun je doen in de ochtend en is voor zowel beginnende ruiters 

die nog nooit een parcours hebben gesprongen als gevorderde ruiters die graag 

meer willen leren over parcours springen geschikt. Er is beperkt plek. Vol = vol 

Een paard of pony mag maar 1x meedoen met de springen met hulp en 1x met de 

wedstrijd. Of 2x meedoen in de wedstrijd. 

Op de inschrijflijst staan de pony’s/paarden vermeld, daarachter komt je naam.  

In de middag is er de springwedstrijd zoals een echte springwedstrijd gereden 

wordt. Ben je foutloos spring je meteen de barrage. Je kunt je inschrijven voor 

beginnend springen 20 cm, 40 cm  60 cm of 80 cm. 

 

Het is ook mogelijk om de springen met hulp en de springwedstrijd te doen. 

Deelname hulp met springen: € 15,- 

 

Deelname springwedstrijd € 10,- 

Nieuw menu 

Afgelopen weken zijn er diverse producten aangeboden om te proeven. Ook hebben 

we enkelen van jullie om je mening gevraagd voor de kantine. Mocht je dat nog niet 

hebben gedaan maar heb je wel ideeën voel je vrij om deze met ons te delen. 

Vanaf nu verkrijgbaar 

Erwten en tomatensoep. Incidenteel zelfgemaakte soep zoals nu op het menu 

Courgettesoep: € 2,75  

Eigengemaakte tosti kaas pesto tomaat: € 2,- 

Komende periode kun je van ons nog meer nieuwe gezonde producten verwachten,  

eet smakelijk! 

Smoothies, panini s zijn al verkrijgbaar. 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=tosti&view=detailv2&&id=4C07F011F4BC5C9CB878978C575CC70D6748836B&selectedIndex=317&ccid=Pvk0MFZl&simid=608035265823048115&thid=OIP.M3ef93430566516f2fd34f289ca010eb1o0


 

 

     

Zitcompetitie 

De FNRS Zitcompetitie is in 2003 in het leven geroepen omdat een goede zit de basis is 

van goed leren paardrijden. Deze competitie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. 

Dus grijp je kans en strijd mee om de titel  

“Bestzittende FNRS manegeruiter van het jaar 2017”! 

Op zondag  9 april wordt er op Het Paardrijk een voorronde gehouden. Je gaat een 

proef rijden voor een jury waar het niet om de figuren gaat maar om hoe je op je pony 

of paard zit zowel in stap, draf als galop. De jury zoekt per categorie de 4 best zittende 

ruiters uit. Deze ruiters mogen naar de regiofinale op 25 juni in Rosmalen. Daar rijd je 

tegen ruiters van andere maneges. Haal je daar een hoge score, dan mag je naar de 

kwartfinale. Een finale rijdt je op een paard of pony van het ruitersportcentrum daar.  

Wie mogen meedoen? 

Alle ruiters van 10 jaar en ouder, die rijden op een FNRS Ruitersportcentrum, mogen 

meedoen met de Zitcompetitie. de ruiter is in het bezit van een  

geldig Ruiterpaspoort en heeft minimaal één F Proef gereden. 

De competitie is deze in verschillende categorieën opgedeeld. 

Categorie 1: 10 t/m 12 jaar, in het bezit van het F4 diploma 

Categorie 2: 13 t/m 17 jaar, niet in het bezit van het F8 diploma 

Categorie 3: 13 t/m 17 jaar, in het bezit van het F8 diploma 

Categorie 4: 18 jaar en ouder, alle niveaus. 

Deelnemers mogen niet in het bezit zijn van een KNHS startpas. Is de ruiter in het 

verleden wel in het bezit geweest van een startpas dan mag de deelnemer wel 

starten.  

Voor categorie 1 wordt een aparte zitproef geschreven, de categorieën 2, 3 en 4 

krijgen dezelfde proef. 

 
Lessen zitcompetitie 

Op 23 maart start de zitles-cursus. Dit zijn 5 zitlessen op woensdagavond van  

19.30-20.30 uur. Je werkt tijdens deze lessen aan je houding, zit en balans. Dit kan op 

het paard zijn, maar ook er naast. Als je je opgeeft, is dit voor alle 5 lessen. De kosten 

zijn hetzelfde als voor een gewone les, 13 euro per les voor kinderen en 15 euro per 

les voor volwassenen. 

De lessen vinden plaats op 8, 15 22 en 29 maart, en op 5 april.  

Op 9 april vindt de voorronde voor de zitcompetitie plaats, een mooie oefening dus! 

 

 ingrid@hetpaardrijk.nl  vol = vol! 

 

mailto:ingrid@hetpaardrijk.nl


 

 

 

                                                                 

                                                                         

                                                         

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Word 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 8 februari  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.  

      

Telefoons 

Het komt regelmatig voor dat wij telefoons in de stallen zien liggen. Gewoon in de 

gang, of op een poetskist. Soms raakt er daardoor ook wel eens eentje kwijt. 

Aan iedereen het verzoek, let op je telefoon! 

Doe hem in je zak of je tas, of laat hem thuis. Het is ook altijd mogelijk om je 

telefoon even af te geven in de kantine, dan bewaren wij hem voor je tijdens de les. 

(dit is op eigen risico) 

 

 

 

'Leer paardrijden met plezier' 

Meer leren over paardrijden en proeven rijden vindt je in het boek leer paardrijden 
met plezier. Het boek is een mooie aanvulling op de lessen op de manege. De theorie 
zorgt voor een goede basiskennis over de verzorging en het rijden, die je ook nodig 
hebt om de examens tijdens de FNRS proevendagen te maken en je diploma te 
krijgen.  

In het vernieuwde boek is meer aandacht voor de 
verschillende disciplines in de paardensport, welzijn en 
verzorging. Daarnaast sluiten de nieuwe proeven nog beter 
aan bij de KNHS proeven en is het doorstromen naar de BB of 
B dus makkelijker.  

Het boek kost € 14,95  

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 

 

 

  

FNRS proevendagen 

Dressuur is de basis van alle andere opleidingen. Zonder dressuur ontwikkel je bijvoorbeeld 
geen balans wat je nodig hebt voor het rijden van vaardigheidsproeven en springproeven. In 
deze opleiding werk je ook aan je houding en zit. Als je proeven gaat rijden, kun je beginnen 
met de F Proeven. Tijdens de lessen en naar de wedstrijden toe worden proeven, of 
onderdelen daaruit geoefend. Vraag het gerust aan je instructeur als je ergens moeite mee 
hebt. Zij kunnen je verder op weg helpen.  

Er zijn verschillende niveaus als het om dressuurrijden gaat. De F Proeven zijn opgebouwd 
vanaf F1 tot en met F20, waarin de moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt. Je kunt zien wat 
je niveau is door het rijden van deze proeven, waarbij je door een deskundige jury wordt 
beoordeeld. Bij de FNRS Proeven wordt de ruiter beoordeeld, niet de ruiter en het paard als 
combinatie. Als manegeruiter heb je tenslotte niet de kans om je als combinatie te 
ontwikkelen met een bepaald paard. Zo weet je zeker dat jouw proef op de juiste manier 
gejureerd wordt. 

De wedstrijd 
Om mee te doen aan de FNRS wedstrijden heb je een ruiterpaspoort nodig. Die heb je 
gekregen toen je je lesovereenkomst hebt ingevuld. Deze moet je altijd inleveren bij het 
secretariaat op de dag van de wedstrijd. Daar moet je je melden en het inschrijfgeld 
betalen. Inschrijven voor deze wedstrijden kun je doen op in de kantine. Je vult je naam in 
en het paard of de pony waar je graag op wil rijden. In overleg met de instructie wordt de 
eerste keer ook de klasse bepaalt waar in je begint. Als je galop nog lastig vindt kun je 
beginnen in de F1, want daar zitten geen galoponderdelen in. 
  
Er zijn regels voor de kleding die je tijdens de wedstrijd moet dragen. Dit zijn de regels: 
1. Je kunt kiezen voor een wedstrijdtenue, dan moet deze ook compleet zijn 
2. Je eigen rijbroek, met een effen trui zonder capuchon. 

Wil je handschoenen aan moeten deze altijd wit zijn zodat de jury goed je handen kan zien. 

De ringmeester heeft een startlijst en geeft op tijd aan wanneer je aan de beurt bent. De 
voorlezer leest de proef voor. 
 
Proeven en promotiepunten 
Het resultaat van de proef die je rijdt, wordt genoteerd op een protocol dat je mee naar 
huis kunt nemen. Zo kun je naderhand terug lezen wat de jury van je proef vond en waarom 
je bepaalde punten hebt behaald. Zorg er altijd voor dat je je FNRS Ruiterpaspoort bij je 
hebt als je een proef gaat rijden. Als je gemiddeld minimaal een 6 scoort per onderdeel, 
verdien je namelijk een promotiepunt. Een promotiepunt wordt in het ruiterpaspoort 
afgestempeld. Zo kun je jouw vorderingen bijhouden en weet je wanneer je mag 
deelnemen aan een moeilijkere proef. Bij de F proeven is 210 punten en meer een 
promotiepunt. Bij de F1 en F2 is 1 punt nodig om door te mogen naar een volgende klasse. 
Bij de F3 t/m F8 zijn minimaal 2 punten nodig en bij 5 punten moet je over naar een hogere 
klasse. Bij de F9 t/m F 20 mag je over bij 3 promotiepunten en je moet bij 5 over. Overleg 
met je instructeur op welk niveau je moet beginnen.  

Theorie 
Bij de even F proeven (F2, 4, 6, 8 en 10) moet je ook een theorie-examen afleggen. Je mag 
daarin maximaal 3 fouten maken. Bij voldoende resultaat voor het theorie-examen en 
voldoende promotiepunten mag je door naar een hogere klasse.  

Geef bij de inschrijving aan als je theorie-examen wilt doen, dan zorgt de manege ervoor 
dat alles klaar ligt op de wedstrijddag of tijdens een les. Je krijgt dezelfde dag nog de 
uitslag. Om je voor te bereiden op het theorie-examen kun je het boek 'Leer paardrijden 
met plezier' aanschaffen.  

 

Veel plezier met oefenen! 



 

 

 

  
Massage Verwendag zaterdag 18 maart 

Sabine Masseert is er op zaterdag 18 maart januari om jullie, kinderen ruiters en 
ouders, even lekker te laten ontspannen. In het Aardrijk is een heerlijk ontspannende 
ruimte ingericht waar je even lekker tot rust kunt komen. 

Sabine heeft naast haar massage, zowel sport als wellness massage voor volwassenen, 
een specialisatie voor kinderen en kinderen met een beperking. 

Een massage op maat: kindermassage, ontspanning of sport massage.  

Een massage is goed voor:  

 ontspannend gevoel 

 geestelijk welbevinden 

 conditie 

 afvoer van afvalstoffen 

 goede doorbloeding 

 spierspanning verhogen/verlagen 

 verhardingen/knoppen verzachten/verminderen 

Massages kunnen met de kleding aan gegeven worden zonder gebruik van olie.  
Of met een gedeelte zonder kleding waar wel olie gebruikt kan worden.  
De oliën zijn op natuurlijke basis, waar een geurtje aan toegevoegd is.  

Aanmelden kan via info@sabinemasseert.nl Tijd is op afspraak. 
Om de massage zo goed mogelijk op je af te stemmen krijg je een intake lijst 
toegestuurd. 

Kosten : € 30,-  
3 kwartier massage (i.p.v. € 36,50)  

Neem vrijblijvend een kijkje op de website: www.sabinemasseert.nl  

Tot ziens 

Groetjes Sabine masseert en Het Paardrijk 

 
Groepsbegeleiding in vakantie  

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

vakanties groepsbegeleiding aan. In de carnavalsvakantie is dat op woensdag 1 maart 

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.  

 

Vanwege de verschillende diëten willen we iedereen vragen een eigen lunchpakket 

mee te nemen. Drinken is inbegrepen.  

 

De groepsbegeleiding in de carnavalsvakantie zal verzorgd worden door Martine 

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

voor 15 februari via info@hetpaardrijk.nl.  

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

Het programma zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 

http://www.sabinemasseert.nl/


 

 

 
Agenda 2016-2017 

8 februari  workshop voorlezer/helper proevendag 

12 februari  FNRS dressuur F1 t/m F6 

19 februari  Springwedstrijd 

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

8 maart   start 5 extra zitlessen 

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 

25 juni   regiofinale zitcompetitie rosmalen   

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 

Ponykampinschrijfformulieren zijn beschikbaar in de kantine of via de website 

 

 

 
Inschrijving ponykamp geopend. 

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

informatie. 

 


