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Het was weer een superweekend op de manege. De ochtend begon met de 

zitcompetitie. 

3 ruiters per categorie mochten door naar de regiofinale op 25 juni in Rosmalen. 

Cat. 1. Iris Budel, Qian Vaessen en Hannah Hendriks 

Cat. 2. Anne Goutziers, Nouk Lax, en Tessel Konings 

Cat 3. Beau Huisman, Maartje van de Griendt en Amber Molin 

Cat. 4. Claudia Mouissie, Evelien Borm en Diana Schatsbergen,  

Allemaal gefeliciteerd!! Komen jullie ze ook de 25e aanmoedigen?! 

 

 

 

 

 

 

In de middag was de voetbal competitie. 11 teams in 2 poules gingen voor de winst. 

In poule 1 is dat geworden: FC Mulkens met daarin Koen, Wies, Claire en Amber en in 

poule 2 FC het Paardrijk met Lianne, Qian, Elise en Esmee! Super gefeliciteerd! 

 

 

 

9 april paardenvoetbalwedstrijd 

Berichtje van Nouska 

Met Nouska gaat het super goed. 

Ze is naar Imke gegaan, Imke is 11 

jaar. Ook haar moeder rijdt op 

Nouska. Dat is heel bijzonder want 

de moeder van Imke heeft twee 

benen die niet altijd goed willen 

werken waardoor ze soms in een 

rolstoel zit. Fijn dat het zo goed 

gaat met Nouska! 

Groetjes van Nouska en Imke 



 

 

 

 

  

Lieve iedereen, 

Graag willen wij ons voorstellen; 

wij zijn familie van Os en wonen in Schijndel. Wij 

 zijn de trotse ouders van Jelle, een ontzettend vrolijk 

ventje van 7 jaar. Hij is geboren met twee zeldzame 

DNA afwijkingen waardoor hij een motorische en 

geestelijke beperking heeft. Hierdoor heeft een grote 

ontwikkelingsachterstand opgelopen en heeft hij 

gedragsproblematiek.  

Jelle kan niet praten en dat maakt alles extra lastig voor hem en zijn omgeving. 

Jelle heeft een broer Wout en een zus Lieke. Onze grootste wens zou zijn dat 

we gewoon met hem zouden kunnen kletsen, dat hij kan vertellen hoe zijn dag 

geweest is of waar hij zin in heeft. Gewoon zijn stem horen!! Ook zouden zijn 

broer en zus graag met Jelle kunnen spelen. 

Gewoon dingen die voor de meeste mensen als normaal beschouwd worden. 

Jelle is leergierig en heel enthousiast met een geweldig doorzettingsvermogen 

Nu staat hij sinds kort op de wachtlijst voor dolfijn ondersteunde therapie bij 

Stichting Tess, waar wij ontzettend blij mee zijn. Dolfijn ondersteunde therapie 

kan bijdrage in een vooruitgang op het gebied van o.a. spraak, coördinatie, 

mobiliteit, gedrag maar ook op het gebied van sociale vaardigheden. Het is in 

vele gevallen gebleken dat het echt een positief effect heef! Wij hopen dat u 

wilt bijdrage om zo heel veel kindjes en ouders te helpen om misschien wel 

verder te komen als dat zo ooit gehoopt hadden!  

 

Alvast bedankt. 

Groetjes Joris, Jolanda, Wout, Lieke en Jelle van Os  

Jelle komt elke donderdag op zorgboerderij Het 

Paardrijk om lekker te werken tussen de paarden en 

vooral op de tractor. Het zou super zijn als we vanuit 

het paardrijk Jelle kunnen helpen met deze actie.  

 

Heb je spellen of speelgoed (compleet en in goede staat) waar u niets meer 

mee doet? Wij zijn er erg blij mee! Ook met lege toners en cartridges van 

printers en kopieerapparaten en oude mobiele telefoons maakt u ons blij. 

 

Deze kunt u op de manege afgeven of bij Jelle, (Michiel de Ruijterstraat 47 in 

Schijndel) maar wij willen het eventueel ook op komen halen (als u even belt, 

06-13795946 of 06-40430880) dan zorgen wij dat deze bij Stichting Tess komen. 

 



 

 

 

  

Opzadelcursus 

Op woensdag 26 april wordt er weer een opzadelcursus georganiseerd!  

Deze vindt plaats van 10.30 – 12.30 uur. 

Na de uitleg ga je in kleine groepjes oefenen. Je krijgt ook een handig boekje mee 

naar huis, zodat je alles nog eens rustig na kunt lezen! 

De opzadelcursus is er voor iedereen die nog 

even wil oefenen met borstelen en zadelen. 

Dus ook voor de wat meer gevorderde ruiter! 

De cursus kost 7,50 euro per persoon. 

Opgeven kan in de kantine, of stuur een mailtje 

naar ingrid@hetpaardrijk.nl 

 

Pony dag kamp 

2 en 4 mei is er een ponydag kamp. Een ponykamp zonder slapen. 

De dag is van 9.00 – 17. 00 uur en kost € 45,- incl eten en drinken. 

Het programma voor dinsdag: Voltige, pony’s pimpen, lekker rijden en bij mooi 

weer een buitenrit 

Het programma voor donderdag: longeren, paardenvlechtles, springen, en bij 

mooi weer een buitenrit of lekker rijden. 

Je kunt je opgeven via info@hetpaardrijk.nl of download het inschrijfformulier op 

de website. 

Groepsbegeleiding 26 april 

  

Voor kinderen die soms een beetje extra aandacht 

nodig hebben bieden we in de vakanties 

groepsbegeleiding aan. In de mei vakantie is dat op 

woensdag 26 april 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 meivakantie zal verzorgd worden door Martine 

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

geval voor 20 april via info@hetpaardrijk.nl.  

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

PGB.  

Het programma vindt bij mooi weer in het bos plaats met een leuke speurtocht. Bij 

slecht weer in de stal, o.a. de pony’s kleuren. 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 

 

Ruiterbewijs 

Het buitenrij seizoen komt er weer aan! 
Daarom starten we binnenkort met de ruiterbewijs opleiding. Superleuk om te doen, 
en je ruiterbewijs te behalen! 
 
Het ruiterbewijs bestaat uit 3 onderdelen, CBR1, CBR2 en tot slot het ruiterbewijs 
examen. We bieden dit per cursusonderdeel aan.   
Bij alle onderdelen zit zowel theorie als praktijk. Je leert alles over veilig 
buitenrijden, de verkeersregels en de manier waarop je met een paard moet 
omgaan buiten het manegeterrein. 
Voor het theoriegedeelte zijn 2 boeken nodig: 

1. Haal je ruiterbewijs met plezier 
2. Paard & welzijn 

 
CBR1: 

- 10 mei Theorie & Praktijk  19.30-21.30 uur 
- 17 mei Theorie & Praktijk  19.30-21.30 uur 
- 31 mei Examen CBR1      19.00-21.30 uur 

 
Om aan CBR1 mee te doen adviseren wij F4 niveau. Er is geen minimum leeftijd. 
Zodra je CBR1 gehaald hebt, kun je doorgaan met CBR2. 
 
De kosten voor CBR1 zijn €100,00 per persoon. Hierbij inbegrepen zijn 
bovengenoemde lessen, het examen en de 2 theorieboeken. 
 
CBR2: 
CBR2 is een stapje moeilijker dan CBR1. Bij CBR2 wissel je bijvoorbeeld een keer van 
paard, en moet je een sprongetje maken. Ook zit er weer theorie bij. 
Je mag aan CBR2 deelnemen als je CBR1 gehaald hebt. 
 

- 7 juni   Theorie & Praktijk  19.30-21.30 uur 
- 14 juni Theorie & Praktijk  19.30-21.30 uur 
- 28 juni Examen CBR2      19.00-21.30 uur 

 
De kosten voor CBR2 zijn €80,00 per persoon. Dit is inclusief bovengenoemde lessen 
en het examen. Voor de theorie gebruik je dezelfde boeken als bij CBR1. 
 
Ruiterbewijs: 
Als je CBR1 en CBR2 hebt gehaald, kun je op voor het ruiterbewijs. Hierbij moet je  
onder andere een obstakeltraining doen en buiten rijden over de openbare weg. 
De minimumleeftijd om je ruiterbewijs te halen is 12 jaar. 
 

- 6 sept     Theorie  19.00-21.30 uur 
- 13 sept  Theorie  19.00-21.30 uur 
- 16 sept  Praktijk  ’s Ochtends 2 uur 
- 23 sept  Praktijk  ’s Ochtends 2 uur 
- Examen   Eind september of begin oktober 

 
De kosten voor het ruiterbewijs zijn: € 175,- 
incl. examenkosten. 
 
Kijk voor meer informatie op www.hetpaardrijk.nl 



 

 

Nieuw gezicht 

Eigenlijk klopt deze titel niet helemaal, want 

Maaike is helemaal geen nieuw gezicht! Ze rijdt 

al heel lang bij Het Paardrijk, en loopt hier op dit 

moment ook stage. De meesten van jullie zullen 

haar dus al wel kennen. 

Maaike is helemaal fan van fjorden. Ze heeft ook 

een eigen fjord van 2 jaar oud, Ollie. Die moet 

nog heel veel leren, maar dat komt vast wel 

goed! 

Maaike doet een dierenopleiding bij Helicon. 

Maaike komt ons zaterdagteam versterken. Heb 

je op zaterdag ergens hulp bij nodig, vraag het 

haar gerust!  

     

Lestijden 

Elke groepsles duurt 1 uur. In dit uur hoort ook het op- en afstappen. Bij minder 

gevorderde groepen zal dit wat langer duren dan bij gevorderde groepen. Goed 

leren op- en afstappen is heel belangrijk, dit is ook onderdeel van de les. 

Ouders mogen helpen bij het op- en afstappen, maar dit hoeft niet. We proberen bij 

de beginnerslessen zoveel mogelijk hulp in de vorm van stagiaires/vrijwilligers te 

plannen.  

Aan iedereen willen we vragen om op tijd te zijn voor de les. 

Op tijd zijn betekent minstens 15 minuten voordat je les begint aanwezig zijn. Zo 

heb je genoeg tijd om je pony goed te borstelen en te zadelen. En als dit nog niet 

helemaal lukt is er ook nog tijd om hulp te vragen. 

Als iedereen op tijd is, kan de les op tijd beginnen en dat is voor iedereen fijner! 

  

 

 

Word Ponykampvrijwilliger! 

Heb je het altijd al leuk gevonden om actief bezit te zijn met 

kinderen! Dan is dit echt super leuk. Voor alle ponykampen zijn we 

op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van kinderen op stal, 

tijdens activiteiten en  tijdens het slapen.  

Elke dag mee helpen is heel zwaar, daarom wordt er per week een 

rooster gemaakt. 

Ook bij de groepsbegeleiding in de meivakantie zijn we op zoek 

naar een vrijwilliger die Martine kan assisteren bij alle activiteiten. 

Ben je 18 jaar of ouder, geef je dan op via info@hetpaardrijk.nl  

Vermeld hierbij wanneer je kunt, of je een of twee overnachten wil 

doen, en wat je leuk lijkt om te begeleiden! 

Alvast bedankt voor jullie hulp! 

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 

 

 

                                                                 

                                                                         

                                                         

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachelle, 

Vrijdag 7 april is Rachelle, een lieve tinker merrie 

op Het Paardrijk komen wonen. Ze was drachtig 

en zou een veulentje krijgen. Die is geboren, 

maar het is helaas helemaal misgegaan. De 

placenta kwam eerst en dat is geen goed teken. 

Hierdoor heeft het veulen zuurstoftekort gehad 

en is helaas overleden. Het veulentje leek precies 

op haar en was ook een merrie. 

Super jammer en ook heel sneu voor Rachelle. Ze 

is nu aan het aansterken en mag lekker verwend 

worden. 

Feestdagen 
 
Op 2e Paasdag (maandag 17 april) 
en op Koningsdag (donderdag 27 
april) is de manege gesloten en 
zijn er geen lessen. 
 
Voor de gemiste lessen mag een 
inhaalles afgesproken worden.  
Deze les moet binnen 3 weken 
gepland zijn, anders vervalt je 
inhaalles. 
(de les hoeft niet per se binnen 3 
weken plaats te vinden, als het 
maar wel is afgesproken). 
 
Een inhaalles kan via de mail 
afgesproken worden. 
 

 

Rookbeleid 

Graag willen we nog even benadrukken dat er alleen gerookt mag worden op 

de aangewezen rookplek! Dit is buiten bij de ingang van de kantine.  

Hier hangt een rode asbak aan de muur, graag uitgemaakte sigaretten hierin 

weggooien. 

Op alle andere plekken is het verboden om te roken!  

En dus ook om sigaretten weg te gooien! 



 

 

   

Verkeersregels in de rijbaan 
 
In het verkeer hebben we regels om er voor te zorgen dat iedereen weet wat hij 
moet doen. En als iedereen zich goed aan deze verkeersregels houdt, wordt de 
kans op botsingen een heel stuk kleiner.  Maar wist je dat er in de rijbaan ook een 
soort verkeersregels gelden? In de les merk je hier meestal niet zo veel van, 
omdat je instructeur vaak al heel goed voor je oplet, maar als je gaat vrij rijden, of 
moet losrijden voor een wedstrijd, dan is het toch wel handig als je zelf de 
rijbaanregels ook kent. 
 
1. Loop nooit zomaar de rijbaan binnen! 
Als je de rijbaan wilt betreden, moet je eerst goed kijken of er niemand aan komt 
rijden. Komt er niemand aan? Dan roep je “Deur vrij” en kijk je nog een keer goed 
naar links en naar rechts of er niemand aankomt en dan pas kun je naar binnen. 
Ook als je de rijbaan weer wilt verlaten, kijk je eerst goed naar links en naar 
rechts of er niemand aankomt en roep je weer “Deur vrij”. Door dit te roepen 
weten de andere ruiters dat er iemand de rijbaan in of uit wil en kunnen ze daar 
rekening mee houden. 
En net als dat je thuis de deur achter je dicht moet doen, geldt dat voor de 
rijbaan ook; doe altijd de deur weer netjes achter je dicht als er nog andere 
ruiters rijden. 
 
2. Op- en afstijgen 
Op- en afstijgen doen we netjes op 
de middenlijn, zodat niemand er 
last van heeft. Voor je paard is het 
heel fijn als je met een krukje 
opstapt, maar vraag dan wel even 
iemand om daarna het krukje weg 
te halen. 
 

3. Ruiters op de rechterhand geven voorrang aan ruiters op de 
linkerhand 
Dus als jij rechtsom op de hoefslag rijdt en je krijgt een tegenligger, 
dan moet jij van de hoefslag af en de binnenhoefslag nemen. Zorg 
altijd voor voldoende ruimte (minimaal 2 meter) als je elkaar moet 
passeren. 
Vind je het lastig om te onthouden? Onthoud dan gewoon dat je 
elkaar altijd de linkerhand moet kunnen geven als je elkaar 
tegenkomt! 
 

4. Iemand die op de hoefslag rijdt, heeft voorrang op iemand die een figuur rijdt 
Dus rijd jij bijvoorbeeld een slangenvolte en kom je iemand tegen op de hoefslag? 
Dan moet jij even binnendoor rijden. Denk je er dan weer even aan dat je 
voldoende afstand houdt? 
 
5. Gebruik van de hoefslag 
De hoefslag is niet bedoeld voor halthouden en/of kletsen langs de rijbaan en ook 
achterwaarts gaan doen we niet op de hoefslag. Als er meerdere ruiters in de 
rijbaan zijn en jij wilt gaan stappen, dan laat je de hoefslag vrij, zodat degenen die 
willen draven en galopperen de ruimte op de hoefslag kunnen gebruiken. En ook 
nu zorg je weer voor voldoende afstand van de andere ruiters. En het spreekt 
voor zich dat je elkaar ook niet gaat afsnijden. Je moet dus goed om je heen 
blijven kijken en een mooi bijkomend voordeel daarvan is dat je dan ook meteen 
veel beter rechtop op je paard blijft zitten! 
 
 
 



 

 

 

  

6. Zijgangen hebben voorrang 
Iemand die bijvoorbeeld wijken voor het been aan het doen is, heeft voorrang op 
iemand die gewoon rechtdoor rijdt of met een figuur bezig is. Ook oefeningen als 
schouderbinnenwaarts en travers zijn zijgangen. 
 
7. Als er iemand van zijn paard valt… 
Natuurlijk hoop je niet dat het gebeurt, maar paarden zijn levende wezens en soms 
gaat er wel eens iets mis… Iemand valt van zijn paard of iemand verliest de controle 
over zijn paard. Als dat gebeurd wanneer jij ook in de rijbaan bent, ga dan 
halthouden en wacht tot het paard gekalmeerd en/of gevangen is. En als het nodig 
is, haal je hulp voor de gevallen ruiter, maar let daarbij altijd eerst op je eigen 
veiligheid, want één slachtoffer is wel genoeg! 
 
8. Je hebt het warm en je wilt je jas uit doen…. 
Paardrijden is sport en van sporten krijg je het warm! Dus zorg er voor dat je niet te 
warme kleren aan hebt als je op je paard stapt. Wil je toch tijdens het rijden nog 
iets uit doen? Vraag dan iemand om je paard even vast te houden, of stap even af. 
Maar doe NOOIT kleren uit te paard als je paard los staat! 
En hang ook geen kleren op de bakrand, want het gevaar bestaat dat je er aan blijft 
haken en dat je het met je paard mee gaat slepen. Dit kan tot gevaarlijke situaties 
leiden! 
 
9. Er staat een hindernis in de bak 
Als je wilt springen, let er dan altijd op dat de weg naar de sprong en de ruimte 
achter de sprong vrij is van andere ruiters. In de les geeft je instructeur aan 
wanneer je mag springen, in alle andere gevallen roep je altijd “Sprong vrij” als je 
wilt springen en er zijn meerdere ruiters in de rijbaan. 
 
10. Wist je dat…? 
Misschien ben je wel eens bij een springwedstrijd gaan kijken. En heb je toen een 
paard met een rood strikje in zijn staart gezien? Dat is geen versiering, maar 
betekent dat het paard schopt naar andere paarden. Dus als je een paard met een 
rood strikje in zijn staart ziet, dan weet je dat je goed afstand moet houden. 
 

Carrousel 

Een van de ideeën in de ideeënbusje was het starten van een carrouselgroep.  

Carrouselrijden is een teamsport voor jong en oud. Een groep van 12 of 16 ruiters 
rijdt dan een proef op muziek. De combinatie van mooie figuren en prachtige 
muziek maakt het een spektakel om naar te kijken! 
   
Hoe meer ervaring een groep heeft hoe moeilijker de figuren kunnen zijn. 
Bij een teamsport is het belangrijk dat de groep boven het individu staat. Als 
onderdeel van zo’n groep kun je dus niet altijd op je favoriete pony rijden. Voor 
de groep is het soms beter dat er een ander op rijdt. Verder moet je de fouten 
van een ander soms kunnen accepteren, ook bij een wedstrijd of demonstratie. 
 
Door elkaar zo goed mogelijk te helpen en te stimuleren kunnen prachtige 
resultaten worden behaald. 
 
Carrousel is niet makkelijk maar wel superleuk! Lijkt je dit ook leuk om te doen. 
Meld je dan aan via info@hetpaardrijk.nl Als er meer dan 8 deelnemers zijn 
wordt de les ingepland. Geef bij aanmelding minimaal 2 voorkeursdagen aan.  
 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 2017 

23,24,25 april   Ponykamp 3 daagse VOL 

26 april   Opzadelcursus 

2 mei   Pony-dag kamp 

4 mei   Pony-dag-kamp 

10 mei   Start cursus ruiterbewijs CBR1 

21 mei   Super G 

7 juni   Start cursus CBR2 

11 juni   FNRS dressuur F1 t/m F6 

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

25 juni   Regiofinale zitcompetitie Rosmalen 

2 juli   Springwedstrijd   

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 

 

 

 



 

 

 Theetuin Het Aardrijk is weer open! 

Het seizoen is weer begonnen en we zijn al druk doende om de tuin weer op zijn 

mooist te krijgen. 

Wij zijn geopend in april en september van vrijdag t/m zondag en van mei t/m 

augustus van woensdag t/m zondag. 

Nieuw is het winkelschap met spulletjes van Studio Vivre. 12% van de verkoop komt 

ten goede aan Stichting Bijzondere Ruiters Brabant. Ook is het spullenwinkeltje in 

een nieuw jasje gestoken. 

Graag uw aandacht voor het volgende. Om onze bezoekers een vrije doorgang te 

geven mag er niet geparkeerd worden bij de strostal tegenover het bruggetje en 

natuurlijk ook niet voor het bruggetje zelf. 

Mocht je lekker in de theetuin willen zitten om van het zonnetje te genieten is vanaf 

heden een consumptie verplicht. Dit geldt ook voor de plaats tussen de tuin en de 

manege. Het is wel prima als je de consumptie (buiten openingstijden) uit de 

manege meeneemt omdat ik er natuurlijk niet altijd ben. Graag dan wel de 

kopjes/glazen weer terugbrengen.  

Kom gezellig genieten van alles van groeit en bloeit. Vanaf nu wordt het elke dag 

weer een beetje mooier dankzij het heerlijke lentezonnetje. 

Petra en Casper 

 

Bijzondere Ruiters Brabant 

De theetuin begint weer een beetje te leven en tijdens openingstijden is het 

geheel vernieuwde spullenwinkeltje weer geopend. De opbrengst komt geheel 

ten goede van onze bijzondere Ruiters. 

Buiten openingstijden kun je best langskomen als ik er ben. (073-5519078)  

Dit geldt natuurlijk ook voor het oud papier en kleding. (de containers staan 

achter de manege) Alle trouwe papier en kledingbrengers heel erg bedankt! 

 

Dankzij het winkeltje, het papier, de kleding en onze sponsoren kunnen er in Het 

Paardrijk 6 groepen mensen met een beperking paardrijden. 

Kijk eens rond in de manege naar de reclameborden. Zij zijn onze grootste 

sponsoren en verdienen dan ook de aandacht. 

 


