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Open dag 17 september 

Het belooft weer een super leuke dag te worden. De open dag. Dit jaar iets eerder 

dan iedereen gewend is, dat komt omdat het die week de nationale sportweek is en 

we meedoen met de open manege dagen! Super leuk! 

PROGRAMMA 

10.30 Opening & Start paardentaarten bakken 

11.00 Clinic springen 

11.30 Doe mee met een echte paardrijles 

12.30 Kampioenen huldiging! 

Paard van het jaar verkiezing! 

13.30 Kür op Muziek 

14.30 Doe mee met een echte paardrijles 

15.00 Paardenfluisterclinic 

15.30 Paardenvoetbalwedstrijd 

Paardentaarten maken, spelletjes, miniworkshops paard&coaching, leuke 

kraampjes, en nog veel meer! 

 Wil je helpen, super graag! 

Een open dag kunnen we niet zonder jullie! Vind je het leuk om te helpen bij een 

van de spelletjes, paardentaarten bakken, popcornkraam of in de kantine, 

heel graag! Geef je op bij Anneke of Ingrid. 

Ook zoeken we een promotieteam voor op de braderie. Die is er namelijk ook in het 

dorp en daar staan we met een kraam!  



 

 

 

 

  

Paard van het jaar verkiezing 

Zoals jullie op het programma van de open dag al 

kunnen zien is er 17 september ook de Paard van 

het jaar verkiezing! Wie o wie is de allerliefste, 

schattigste, ondeugendste, lieveling van iedereen, 

of dik verdient door een bijzondere eigenschap! 

De stemming start als de lessen beginnen op 28 

augustus!  

Ruiteropleiding Zilver – Lessen voor gevorderde ruiters!  

 

Op woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur starten we met een nieuwe groep 

ZILVERles voor de gevorderde ruiter.  

 

Een les met ruiters die graag willen doorgroeien in (voornamelijk) de dressuur. Er 

worden, in overleg, 2 paarden aan een ruiter gekoppeld. In principe rijd je altijd op 

een van deze twee paarden, zodat je echt met hetzelfde paard ergens naartoe 

kunt werken.  

 

Bij zilver horen de dressuurproeven F13, F14, F15, B, L1 en L2. Er wordt bij deze 

proeven vooral gelet op de combinatie van jou met je paard. En dus naar de 

invloed die de ruiter met zijn hulpen heeft op het paard. Bij de ruiteropleiding 

zilver hoort het boek ‘Leer paardrijden met plezier deel 2’ en het zilveren 

ruiterpaspoort. 

 

De les gaat tot maximaal 7 ruiters en kost € 17,50 per les voor jeugdruiters. De les 

is geschikt voor ruiters vanaf F7 niveau (het is niet verplicht om een F7 proef 

gehaald te hebben, maar je moet wel dit niveau hebben).  

Donna krijgt een nieuw huisje bij Tink  

Hoi allemaal,  

Ik ben Tink en ik ben 15 jaar. Ik was al een tijdje op zoek 

naar een eigen paard. Donna is een paar jaar een heel lief 

en veelzijdig manegepaard geweest, maar misschien is één 

vast baasje wat beter voor haar na die jaren. Ik heb Donna 

een paar keer geprobeerd, en ik voelde dat we een klik 

hadden. Ik denk dat ik heel veel van haar kan leren, en dat 

we veel kunnen groeien samen. Daarom heb ik besloten om 

Donna te kopen. Ik ga er alles aan doen om een goed baasje 

te zijn, en ik kom zeker nog eens langs op de manege.  

Groetjes van Tink, 

En hoefjes van Donna 

 



 

 

 

   

Nieuw rooster 

In de zomervakantie is er hard gewerkt aan het nieuwe lesrooster. Er zijn een 

aantal wisselingen geweest, maar een aantal groepen zijn ook hetzelfde 

gebleven. 

Heb je niks van ons gehoord, dan blijf je gewoon op dezelfde dag en tijd als voor 

de vakantie rijden! 

 

Incassorooster 

LET OP: 

Op de laatste pagina van dit paradepaardje vindt je de nieuwe incasso-roosters.  

Paardenkoekjes bakken 

Heb je tijd over en wil je je paard lekker verwennen? 

Bak dan een gezond paardenkoekje 

Dit heb je nodig: 

- Ongeveer 100 gram havermout en 100 gram all bran 

ontbijtgranen. Je kunt ook een deel vervangen door zemelen, 

haver, granenmix of paardenmuesli 

- Twee eetlepels zonnebloemolie 

- Een snufje zout 

- Een paard eetlepels appelmoes 

Eventueel een beetje water 

Zo ga je te werk: 

Doe alle droge ingrediënten in een kom, mix de zonnebloemolie erdoor, 

voeg er dan beetje bij beetje de appelmoes toe en kneed goed tot je 

een deegachtige bol krijgt. Voeg eventueel een beetje water toe als 

je mengstel niet deegachtig genoeg wordt. Verdeel je mengsel in 

kleinere stukjes, draai het tot een bolletje en sla het mengstel plat 

tot een koekje. Bekleed je bakplaat met bakpapier, leg de koekjes 

erop en bak ze 30 minuten in de oven op 180 graden of tot ze 

knapperig en droog zijn van binnen. 

Tip: gebruik bij het bakken van paardenkoekjes geen boter, eieren of 

andere dierlijke producten. Je paard is tenslotte een veganist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Agenda 2017 

28 augustus  Start nieuwe paardenjaar! 

17 september  Open dag + paard van het jaar verkiezing 

1 oktober  Carrouselwedstrijd  

8 oktober  Sjors sportief op de manege 

14 t/m 22 oktober Herfstvakantie activiteiten (worden 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 

10 december  Voorronde Springcompetitie in Zeeland 

 

 

Wat betekent een paard voor jou? 

Dat paarden een speciaal plekje hebben in je leven 

is logisch, je bent tenslotte hier op de manege. 

Paarden zijn voor veel mensen bijzondere dieren, 

maar hoezo is een paard een speciaal dier voor jou? 

Schrijf het hieronder en maak kans op een pakket 

‘paardenkoekjes voor jezelf’ en een recept om 

koekjes te bakken voor je paard. 

Voor mij is een paard ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Je tekst willen we misschien gebruiken in folders of op een site als jij dat goed vindt. 

Daar komt je naam niet bij. 

0 ja dat mag 

0 nee liever niet 

Voornaam: _____________Achternaam: ______________________leeftijd: __ 

Je kunt dit inleveren op de manege of mailen naar info@hetpaardrijk.nl 

Ponykamp 

Er zijn al 3 kampen geweest, en die waren echt super leuk. Nog een weekje te gaan 

voordat het nieuwe paardenjaar begint! (er zijn nog een klein aantal plekjes)  

En daar hebben we super veel zin in. De foto’s zijn nog onderweg en komen zo snel 

mogelijk op de website! Deelnemers krijgen hier bericht over. 

 



 

 

Beste ruiters, ouders en verzorgers, 

Het nieuwe seizoen paardrijden staat weer voor de deur. Hieronder de incasso overzichten.  

De ponystartles hebben hem in een aparte mail ontvangen.: 

Paard& Plezier 

Een paardrijles kost € 13,- per les voor jeugdruiters, en voor volwassenen € 15,- per les.  

Incassodatum Maand Jeugdlessen Volwassenenlessen 

01-09-2017 September € 65,- € 75,- 

01-10-2017 Oktober € 52,- € 60,- 

01-11-2017 November € 52,- € 60,- 

01-12-2017 December € 52,- € 60,- 

01-01-2018 Januari € 52,- € 60,- 

01-02-2018 Februari € 52,- € 60,- 

01-03-2018 Maart € 52,- € 60,- 

01-04-2018 April € 52,- € 60,- 

01-05-2018 Mei € 52,- € 60,- 

01-06-2018 Juni € 52,- € 60,- 

01-07-2018 Juli € 13  € 15,-  

 

Zilverlessen 

Een zilverles kost € 17.50 per les, en voor volwassenen € 19.50 per les. 

Incassodatum Maand Jeugdlessen Volwassenenlessen 

01-09-2017 September € 87.50 €97,5 

01-10-2017 Oktober € 70,- €78,- 

01-11-2017 November € 70,- €78,- 

01-12-2017 December € 70,- €78,- 
01-01-2018 Januari € 70,- €78,- 
01-02-2018 Februari € 70,- €78,- 
01-03-2018 Maart € 70,- €78,- 
01-04-2018 April € 70,- €78,- 
01-05-2018 Mei € 70,- €78,- 
01-06-2018 Juni € 70,- €78,- 
01-07-2018 Juli € 17.50  €19,50 

 

Springlessen 

Een springles kost € 18,- per les, en voor volwassenen € 20,- per les. 

Incassodatum Maand Jeugdlessen Volwassenenlessen 

01-09-2017 September € 90.- € 100,- 

01-10-2017 Oktober € 72.- € 80,- 

01-11-2017 November € 72.- € 80,- 
01-12-2017 December € 72.- € 80,- 
01-01-2018 Januari € 72.- € 80,- 
01-02-2018 Februari € 72.- € 80,- 
01-03-2018 Maart € 72.- € 80,- 
01-04-2018 April € 72.- € 80,- 
01-05-2018 Mei € 72.- € 80,- 
01-06-2018 Juni € 72.- € 80,- 
01-07-2018 Juli € 18.- € 20,-  

 

Komend schooljaar heeft 45 lesweken. De eerste lessen beginnen op 28 augustus 2017 en de laatste les is 

op 7 juli 2018. Je betaalt er maar 42. De 3 lessen die je niet hoeft te betalen zijn voor als je jezelf afmeldt. 

Meld je jezelf het hele jaar niet af dan heb je 3 lessen gratis. Meld je je meer dan 

3 lessen af dan wordt het lesgeld niet terugbetaald. De 3 gratis lessen zijn verwerkt in de maandtarieven 

dus verdeeld over een heel schooljaar. Stop je eerder dan is de korting evenredig met wat je rijdt. 

Bij start betaal je de lessen die je rijdt in de maand van de start en bij stop betaal je de lessen die je in de 

maand nog rijdt. 



 

 

 

Bij langdurig ziek worden de eerste twee lessen van het ziek zijn doorberekend. Die gaan als het ware van 

de gratis lessen af. Bij meer dan 2 lessen ziek wordt het lesgeld retour overgemaakt, mits op tijd 

aangegeven wat de reden is. Dit geldt ook voor vakanties langer dan 2 weken tijdens de reguliere lessen. De 

incasso is als volgt:  

Ik word 16 jaar… 

De maand nadat je 16 bent geworden val je onder het volwassentarief. 

Incasso specificatie 

Volgens de wet zijn wij verplicht een specificatie te leveren voor elke incasso die we doen. Met het 

bovenstaande overzicht voldoen we aan die eis. Mocht je maandelijks een specificatie willen ontvangen 

neem dan contact met ons op. 

Ik stop, en nu? 

Als je de lessen opzegt heb je een opzegtermijn van een maand vanaf de opzegdatum. Opzeggen moet altijd 

schriftelijk, dit kan per mail of via de opzegbrief verkrijgbaar in de kantine. Na opzegging krijg je een 

bevestiging van de administratie.  

 

Feestdagen 

Kerst 25 en 26 december:  Mag een andere les ingehaald worden 

Nieuwjaarsdag 1 januari :   Mag een andere les ingehaald worden 

Oudejaarsdag   zondag 

Goede Vrijdag 30 maart:  De lessen gaan door 

2e paasdag 2 april:  Mag in een andere les ingehaald worden. 

Koningsdag 27 april:  Mag in een andere les ingehaald worden 

Hemelvaartsdag 10 mei:     Mag in een andere les ingehaald worden 

2e pinksterdag 21 mei:  Mag in een andere les ingehaald worden 

 

Ik heb deze mail ontvangen op een verkeerd emailadres 

Het kan zijn dat je deze mail hebt ontvangen terwijl hij voor je ouders is bedoeld. Mocht je het emailadres 

willen wijzigen neem dan contact met ons op. 

Ik heb onvoldoende saldo 

Indien er geen afschrijving kan plaats vinden door b.v. onvoldoende saldo dan sturen wij een mail. Wij 

verwachten dat binnen 7 dagen na het versturen van de mail het bedrag op onze rekening staat. Indien dit 

niet zo is zijn wij helaas genoodzaakt de ruiter niet toe te laten tot de les totdat het lesgeld betaald is. 

Ik wil graag middels factuur betalen 

Indien je betaalt via een factuur (hierbij worden € 10,- aan administratiekosten berekend) dan verwachten 

wij dat het bedrag uiterlijk op de aangegeven datum op onze rekening staat. Indien dit niet zo is zijn wij 

helaas genoodzaakt de ruiter niet toe te laten tot de les tot dat het lesgeld betaald is. 

 

!!Allemaal een superfijn paardenjaar gewenst!! 


