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- Foto’s en filmen op het 
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Gefeliciteerd Nouk en Koen met jullie 

plek in de finale van de 

springcompetitie! 

De finale vindt plaats op zondag  

25 maart in Ermelo! Kom je ze ook 

aanmoedigen! Alvast heel veel succes! 

Kachima 

Let op: Op maandag zijn we vanaf 16.00 uur telefonisch bereikbaar! Mail wordt 

vrijdag tot 13.00 uur gelezen en daarna weer vanaf dinsdag. Afmeldingen worden 

wel verwerkt! 

Ponykampen 

De ponykamp 3 daagse in april zit vol, maar als er genoeg nieuwe inschrijvingen 

komen starten we een 4e groep tijdens het kamp. Dit gaat alleen door bij meer dan 

8 deelnemers. Je kunt je hiervoor op de wachtlijst zetten. Aanmelden hiervoor kan 

tot 1 april. 

In de zomervakantie zijn er nog wel plekken. Aanmelden hiervoor is natuurlijk nog 

steeds mogelijk!  

week 1   09 t/m 13 juli 2018 
week 2  16 t/m 20 juli 2018 
week 3  13 t/m 17 aug 2018 

3 daagse 30-31 juli – 1 aug 2018 
 
zondag 29 april:      dagkamp (zonder slapen) 
maandag 30 april:   dagkamp (zonder slapen) 
dinsdag 31 april::    dagkamp (zonder slapen) 

Voor de kampen is het belangrijk dat je zelfstandig kunt sturen, stappen en draven.  
 
De groepen worden met rijden ingedeeld op leeftijd en niveau en is daardoor ook 
zeker geschikt voor de gevorderde ruiters! 

 

 



 

 

  

 

ZONDAG 18 MAART 

  
Beste Ruiters, ouders/ verzorgers, 

Het dak gaat eraf! En wel van de manegestal en pensionstal. Op 12 maart gaan ze 

beginnen met asbest verwijderen van deze stallen. 

Dit betekent dat de lessen op maandag, dinsdag en woensdag (12, 13 en 14 maart) 

niet doorgaan. 

Om iedereen de mogelijkheid te geven om in te halen hebben we voor de 

groepslessen inhaaldagen gepland op zondag 18 maart en zondag 15 april. De 

privélessen gaan niet door.  

Een overzicht van welke les op welke dag en tijd inhaalt staat op de volgende 

pagina. 

 

Dit betekent ook dat de geplande wedstrijd op 18 maart niet doorgaat. 

Mocht je op deze dagen niet kunnen, dan horen we dat graag, we kunnen helaas 

nog niet garanderen dat de les dan op een ander moment ingehaald kan worden. 

Op zondag 11 maart gaan we de stallen schoonspuiten met een hogedrukreiniger. 

Hier is sterke hulp heel erg welkom!  

Donderdag en vrijdag wordt het nieuw dak erop gelegd. Dit zal ook de nodige 

overlast geven, lessen kunnen deze dagen wel gewoon doorgaan. Verzocht wordt 

om de instructies van personeel deze dagen goed op te volgen. 

Mocht door onvoorziene omstandigheden het asbest verwijderen verplaatst 

worden  blijven de inhaalzondagen gewoon staan, het is fijn als iedereen dit vast in 

zijn agenda zet. 

Alvast bedankt iedereen voor de medewerking. 

Verkleed springen  

Op zondag 4 februari kun je meedoen met de springwedstrijd. Elke hindernis 
heeft punten. Het gaat erom dat je in 3 minuten zoveel mogelijk punten bij 
elkaar springt. Degene met de meeste punten wint!  
 
Je wordt ingedeeld per categorie en springt op de hoogte die jij hebt geoefend 
in de les. Voor de beginnende ruiters zijn er lage hindernissen en drafbalkjes. 
Je mag zelf je ouder/begeleider mee laten rennen!  
Voor de gevorderde ruiters zijn er hogere hindernissen.  
 
Rijbroek en chaps of laarzen zijn verplicht, dus geen gladde  
broeken etc. 
 
Voor de mooist verklede ruiter is er een extra prijs! 
 
Kosten deelname: € 10,- 

 



 

 

  

Inhaalzondagen overzicht   
ZONDAG 18 MAART   
Grote Rijbaan   

inhaaltijd normale lesdag+tijd+instructeur  
9.00 - 10.00 dinsdag 19.30 - 20.30 les Peter 

10.00 - 11.00 dinsdag 20.30 - 21.30 zilverles 

11.00 - 12.00 dinsdag 17.00 - 18.00 les Peter 

    
13.00 - 14.00 maandag 19.30 – 20.30 Talentenplan 

14.00 - 15.00 dinsdag 18.30 – 19.30 les Astrid 

15.00 - 16.00 maandag 17.00 - 18.00 springles 

16.00 - 17.00 dinsdag 18.30 – 19.30 springles 

 

Kleine Rijbaan   
inhaal tijd normale lesdag+tijd+instructeur  
9.00 - 10.00 maandag  groep 16.00 en 17.00 uur groepen Tamara 

10.00 - 11.00 dinsdag groepen 16.00 van Peter en Astrid samen 

11.00 - 12.00 dinsdag  17.00 - 18.00  les Astrid 

    
13.00 - 14.00 woensdag 14.00 - 15.00 + ponystartles 15.00 uur 

14.00 - 15.00 maandag 16.00 - 17.00  
15.00 - 16.00 maandag 18.30 - 19.30  
16.00 - 17.00 woensdag 18.00 - 19.00  

 

ZONDAG 15 APRIL   
Grote Rijbaan    
inhaal tijd normale lesdag+tijd+instructeur  
9.00 - 10.00 maandag   20.30 - 21.30 Les tamara 

10.00 - 11.00 woensdag  16.00 - 17.00 les tamara 

11.00 - 12.00 woensdag 17.00 - 18.00 les tamara 

12.00 - 13.00 woensdag  18.00 - 19.00  zilverles 

  
Kleine Rijbaan  

inhaal tijd Normale lesdag+tijd+instructeur 
lesdag+tijd+instructeur 

 
9.00 - 10.00 woensdag 15.00 - 16.00 les  neomi 

10.00 - 11.00 woensdag 16.00 - 17.00 les neomi 

11.00 - 12.00 woensdag 17.00 - 18.00 les neomi 

12.00 - 13.00 maandag 21.30 + woensdag 9.30 uur 

 



 

 

 

 

 

   

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 2018”! 

Op zondag  8 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 3 juni in Tilburg. 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.   

9 september kwartfinale en 15 september finale  

op horse event 

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 F4 proef gereden. 

De competitie is 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. 

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

krijgen dezelfde proef. 

In april zullen er extra zitlessen gegeven worden, informatie hierover volgt. 

 
Foto’s maken en filmen op Het Paardrijk 

Foto’s maken, filmpjes van de les, super leuk natuurlijk om te laten zien wat je hebt 

gedaan. Maar voor niet iedereen even fijn, als jij op een filmpje staat het even niet 

lekker ging en de rest van de wereld dat ook kan zien zonder dat je dat wilt. 

Daarom vanaf heden: er mag tijdens de les niet meer gefilmd worden. Wil je toch 

graag een filmpje maken mag dit voor eigen gebruik (dus niet op fb insta etc.) en 

alleen in overleg met de instructeur.  

Foto’s maken mag wel maar wel graag met mate. Let hierbij op dat er zo min 

mogelijk mensen op staan die er niet op horen te staan. 

Deze informatie komt ui de nieuwe privacywetgeving meer informatie hierover volgt. 

 



 

 

 

 

  

Eigen dekjes / witte dekjes wedstrijden 

Met name tijdens de wedstrijden wordt het een gewoonte om de witte dekjes van 

het paardrijk uit de opslag te halen voor onder de zadels. Dit is echter niet de 

bedoeling. Deze dekjes zijn bedoeld voor speciale gelegenheden zoals een show.  

De voergang en de opslag is alleen bedoeld voor personeel en niet voor ruiters. 

Mocht je zelf een dekje meenemen is dat prima, het is wel de bedoeling dat als je 

klaar bent met rijden het dekje van het paardrijk er weer netjes onderlegd met alle 

riempjes en lusjes vast! Gebruik je je dekje in de wedstrijd en rijdt er iemand op 

hetzelfde paard na jou, dan kun je pas het dekje terug wisselen als het paard klaar 

is om naar stal te gaan. Het kan niet tussendoor, daardoor zou de ruiter na jou nl 

minder tijd hebben om in te rijden. 

Kinderen s avonds op de manege 

Veel kinderen vinden het leuk om op de manege te verblijven. Dat is prima zolang 

er toezicht is. In de avond is er op stal geen constante toezicht van een 

stalmedewerker. Het is na 17.30 uur dan ook niet de bedoeling dat kinderen (onder 

de 12, of boven de 12 en niet zelfredzaam met dieren) alleen op de manege zijn. 

Wil je zoon of dochter toch graag een avond naar de manege | 

dan kan dat op afspraak en is het de bedoeling dat je als  

ouder in de kantine of stallen aanwezig bent.  

 

Hulp op stal op zaterdag 

Op zaterdag kunnen kinderen die op 

 zaterdag rijden op stal helpen met het  

hesjessysteem. Kinderen betalen ¤ 3,50, ze  

krijgen daarvoor 2 consumptie en een hesje te leen. Zij zijn onder begeleiding van 

een vrijwilliger en helpen mee met klusjes op stal waaronder het borstelen van de 

paarden.  

De tijden van deze hulp op stal zaterdag zijn van 9.00 – 12.30 en van 12.30- 15.00 

uur. Het is dan ook echt de bedoeling dat kinderen die in de ochtend helpen om 

12.30 uur opgehaald worden en kinderen die in de middag helpen om 15.00 uur. 

(tenzij ze daarna nog les hebben)  

Je kunt kiezen voor de ochtend of de middag, allebei is niet mogelijk. Zo hebben 

alle kinderen die dat willen de mogelijkheid om mee te lopen. 

Rij je niet op zaterdag en wil je wel graag een dagje meehelpen kan dit op 

afspraak, het kan zijn dat hier een kleine wachtlijst voor is.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2018 

4 februari  Verkleed Springen 

18 maart  Inhaaldag asbest 

25 maart  FNRS Dressuurwedstrijd F1-F5 

   Finale springcompetitie Nouk en Koen! 

8 april   selectiewedstrijd zitcompetitie Het Paardrijk  

15 april   Inhaaldag asbest 

27 mei   SUPER G 

3 juni   Regio finale zitcompetitie Tilburg 

Datums ponykamp 2018 

week 1   09 t/m 13 juli 2018 
week 2  16 t/m 20 juli 2018 
week 3  13 t/m 17 aug 2018 

Week ponykampen beginnen op maandag om 10.00 uur en eindigen op vrijdag om 
15.00 uur 

3 daagse 30-31 juli – 1 aug 2018 
3 daagse 22-23-24 april 2018 

3 daagse beginnen op zondag om 10.00 uur en eindigen op vrijdag om 16.00 uur 

zondag 29 april:      dagkamp (zonder slapen) 
maandag 30 april:   dagkamp (zonder slapen) 
dinsdag 31 april::    dagkamp (zonder slapen) 

Dagkampen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur 

Inschrijfformulier is verkrijgbaar in de kantine of te vinden op de website 

 

 

 


