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Pjotter 

We waren allemaal in volle verwachting van het veulen van Pjotter. Ze was al super 

dik en je zag dat het er bijna aankwam. Helaas is het veulen 13 mei levenloos ter 

wereld gekomen. Super jammer, ook voor Pjotter. Ze was erg verdrietig. Echter 

bestaat er zoiets als de moederloze veulencentrale op facebook. Binnen een 

kwartier was er bericht dat er onderaan Nederland net over de grens een veulentje 

zonder moeder was. Binnen een uur waren we onderweg naar 

paardenbevallingscentrum ‘t Molenhof in Dilsen-Stokkem net over de grens in 

België. 

Daar ontmoette Pjotter het moederloze veulen Juultje. Het was liefde op het eerste 

gezicht van beide kanten. Pjotter zag haar en het was gelijk goed, alsof het haar 

eigen kindje was. Pjotter is er helemaal gelukkig en dat is heel erg fijn. Helaas geen 

veulentje op de manege, maar wel een bijzondere gebeurtenis. Want dat een 

moeder en een veulen elkaar zo snel accepteren komt niet zo vaak voor.  

Alle berichten hebben ook op onze facebookpagina gestaan. Like deze als je op de 

hoogte gehouden wilt worden van alle ontwikkelingen. 

Je vindt er onder andere een super leuk filmpje van Pjotter en Juultje! 

https://www.facebook.com/HetPaardrijk 

Pjotter en veulen Juultje 

Nieuw paardenjaar 2017 - 2018 

De laatste lessen voor de zomervakantie en ponykampen zijn op zaterdag 17 juli. 

Op maandag 28 augustus 2017 zijn de eerste lessen van het nieuwe paardenjaar. 

Als je niets hoort blijf je op dezelfde tijd en in dezelfde groep rijden. 

Ga je naar de grote school en/of wil je op een andere dag of tijd gaan rijden? Geef 

dit dan door via ingrid@hetpaardrijk.nl. Geef via de mail door op welke dagen en 

tijden je kunt paardrijden en welke dag en tijd jouw voorkeur heeft. Voordat het 

nieuwe paardenjaar begint wordt er dan contact met je opgenomen in welke groep 

je kunt gaan rijden. 

mailto:ingrid@hetpaardrijk.nl


 

 

Nieuwe sponsor Bijzondere Ruiters 

We zijn super blij met onze nieuwe sponsor voor Stichting Bijzondere Ruiters! 

http://www.themisloopbaancoaching.nl/ 

 

 

 

 

 

Wil je ook onze stichting steunen en ervoor zorgen dat bijzondere ruiters kunnen 
paardrijden informeer naar de mogelijkheden info@hetpaardrijk.nl 

 

 

  

Veiligheid bij mooi weer 

Het mooie weer komt eraan, dat is heel fijn maar mooi weer brengt ook slippers en 

boswandelingen. 

Graag willen we jullie alert maken dat slippers in de stal of in de binnenbak echt niet 

mag. Het is voor jezelf niet veilig! Dus slippers prima, maar lekker op het terras. 

Kinderen vinden het ook heel leuk om zelf in het bos te wandelen. Als kinderen bij 

ons zijn om te helpen met de paarden of bij vriendinnen komen kijken en ouders 

zijn niet aanwezig mogen ze van ons niet het bos in. 

Wij kunnen vanuit de manege niet zien wat er in het bos gebeurt en vinden het 

daarom niet veilig. We willen graag dat iedereen hun kind in vertrouwen achter kan 

laten op de manege en dat betekent dat we ook graag toezicht willen houden. In 

het bos kan dat niet. We vinden het fijn als u dit zelf ook met uw kind bespreekt als 

ze naar de manege komen om te helpen of te kijken. 

 

Warm weer programma 

In de afgelopen weken is het een aantal keer super warm geweest. Dit heeft tot 

leuke water taferelen geleid, fijn voor mens en paard! Mocht het komende weken 

nog een keer heel warm worden houd er dan rekening mee dat er een aangepast 

programma is en je nat kunt worden. Ook wordt er bij temperaturen boven de 25 

graden niet gegaloppeerd of gesprongen. Voor springlessen geld ook een alternatief 

programma. 

 

http://www.themisloopbaancoaching.nl/


 

 

 

   

Ponykamp vrijwilligers gevraagd 18+ 

Voor de ponykampen in de zomer zijn we op zoek naar 18+’ers die willen helpen 

met: eten/drinken, en/of slapen en/of activiteiten.  

We zoeken mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die het heel leuk 

vinden om met en voor kinderen te werken.  

Ponykamp week 1:         17 t/m 21 juli 

Ponykamp week 2:         24 t/m 28 juli 

Ponykamp week 3:         21 t/m 25 augustus 

3 daagse:      30-31 juli en 1 augustus 

Je krijgt terug: eten, drinken en een slaapplek, een hele gezellige week tussen 

kinderen en paarden. 

Meer informatie kun je vragen bij Anneke, info@hetpaardrijk.nl 

 

Bodywarmers Vrijwilligers 

Onze vrijwilligers, daar zijn we super trots op! Ze helpen mee met het 

begeleiden van ruiters met een beperking, wedstrijden, kinderen helpen 

opzadelen, en nog veel meer!  

Van de DvB foundation hebben we een gift gekregen voor onze bijzondere 

ruiters. Bijzondere ruiters kunnen niet zonder vrijwilligers. Het is belangrijk 

dat vrijwilligers herkenbaar zijn. Om hiervoor te zorgen zijn er bodywarmers 

aangeschaft die de vrijwilligers dragen tijdens hun vrijwilligerswerk. Zo zijn ze 

herkenbaar voor iedereen en vormen ze nog meer een team! 

DvB foundation super bedankt!  

 



 

 

  

Paard&Coaching 

Sinds kort zijn we gestart met het aanbieden van Paard & Coaching. 

Misschien heb je er wel eens van gehoord maar komt de vraag wat het nu precies is 

steeds weer terug. In een kennismakingsworkshop, mogelijk zowel individueel als in 

een klein groepje, krijg je antwoord op deze vraag. Paarden zijn gevoelige dieren en 

voelen goed aan wat er omgaat in mensen. Ze spiegelen de balans tussen denken en 

emotie op het moment. Is het gedrag dat je laat zien authentiek? Is dat wat je naar 

buiten toe laat zien congruent met wat je van binnen voelt? In een coaching kun je 

antwoord krijgen op deze vragen tijdens de interactie met een paard. Samen met de 

coach wordt de gespiegelde informatie vertaald naar je persoonlijke vraagstukken. 

Waarom paarden? Zonder (voor)oordeel geven ze op natuurlijke wijze feedback op 

ons natuurlijk leiderschap. Deze dieren zijn meester in het aanvoelen van verborgen 

emoties, dit doen ze instinctief en kaderen een probleem niet, waardoor er grotere 

kans is op een oplossing. 

Ook zijn paarden kudde dieren, net als bij mensen is er sprake van hiërarchie en 

groepsdynamiek in de kudde. Dit maakt ze experts in non-verbaal communiceren. 

De paardenkudde is vergelijkbaar met teams, familie, vrienden, organisaties. Dit zijn 

samenlevingssystemen waar het gaat om je rol, commitment, kwaliteiten en 

samenwerkingsrelaties. Veiligheid is een belangrijk thema in een kudde en is daarom 

in de coaching een pre. 

Tijdens de coaching werk je naast het paard, je rijdt dus niet op het paard. Als je wat 

angstig bent voor paarden hoeft dat het coachproces niet in de weg te zitten en 

passen we de coaching daar op aan. 

Nieuwsgierig geworden? Voel je vrij om contact op te nemen voor meer informatie. 

Iedereen is uniek dus ook in jouw situatie kan maatwerk geleverd worden met Paard 

& Coaching.  

Info@hetpaardrijk.nl / t.a.v. Hannah van den Hoogen 

Kijk voor meer informatie op de website onder de tab Paard & Coaching. 

 

mailto:Info@hetpaardrijk.nl
http://www.hetpaardrijk.nl/paardcoach/


 

 

 

  

Paardenfluisteren 

Mijn naam is Vera. Ik weet als geen ander dat praten niet vanzelfsprekend 
is. Maar door paarden heb ik geleerd dat je voor praten niet per se je stem 
nodig hebt. Je bent de stem. Door het paard praat ik, met het paard praat ik 
en dat is wat ik jou kan leren. 

Het paard leert aan mij, ik leer aan jou de taal van het paard. 

Ik ben in opleiding tot paardenfluisterdocente bij Anneke van den Heuvel, 
eigenaresse van het Paardrijk. Zij zal in sommige situaties tijdens de les extra 
begeleiding geven. 

Paardenfluisterles is geen coaching en gaat vooral over de paardentaal. 

Paardenfluisteren = Lichaamstaal: Wat vertelt een paard met zijn lichaam. 
Zijn oren, zijn mond, zijn ogen, zijn staart. Kijk naar hem zoals een paard 
naar een ander paard kijkt. Wat zie je aan hem, wat voel je van hem. 

Leer van hem de taal van het paard. 

Paardenfluisteren = Communicatie: Wat zeg je eigenlijk. Zeg je wel wat je 
denkt dat je zegt? En is dat ook wat je wilt zeggen? Bewust worden, hoe 
praat ik, wat vertel ik, niet alleen met mijn stem maar met mijn lichaam. 
Wat heeft het paard nodig van jou zodat jij met hem kan praten. Contact 
tussen mens en paard vanuit het paard, vanuit jou. 

Paardenfluisteren = Leiderschap: Een paard vraagt om leiderschap. Leid jij 
het paard, of leidt het paard jou. Hoe kun je samenwerken met respect voor 
elkaar en met begrip voor elkaar. 

Paardenfluisteren = Leuk & Leerzaam: Paardenfluisteren is vooral heel erg 
leuk. De taal van het paard ontdekken, plezier maken met je paard. Leren 
over paarden. Dat is fijn voor het paard en fijn voor jou. 

Omdat Vera nog in opleiding is wordt de les tegen een kortingstarief 
aangeboden van  € 15,- De les duurt ½ uur  – ¾ uur. 

Afspreken kan via info@hetpaardrijk.nl 

Lessen vinden plaats op donderdag, vrijdagochtend of zaterdagochtend. 

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 2017 

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 week 3: 21 t/m 25 augustus 

28 augustus   Eerste les dag nieuwe paardenjaar 

Na de zomervakantie, programma onder voorbehoud van wijzigingen 

inschrijven voor deze wedstrijden kan pas na de zomervakantie 

17 september  Open dag + paard van het jaar verkiezing 

1 oktober  Carrouselwedstrijd  

8 oktober  Sjors sportief op de manege 

14 tm 22 oktober Herfstvakantieactiviteiten (wordt later bekend gemaakt) 

29 oktober   Springwedstrijd 

5 november  FNRS dressuur F1 t/m F6 

12 november  FNRS dressuur F7 en hoger, volwassenen, g ruiters 

26 november  Sjors sportief op de manege 

 

 

 


