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Na een aantal spannende wedstrijden mochten Koen en Nouk naar de finale van de 

springcompetitie! Koen werd 3e en Nouk 10e van Nederland. Super Knap 

Gefeliciteerd! 

 

 

Koen en Nouk op de finale van 

de springcompetitie! 

Extra Zitlessen 

Nu de springcompetitie voorbij is komt de zitcompetitie. De voorronde is inmiddels 
geweest. 12 ruiters gaan mee naar de regiofinale in Tilburg op 3 juni. Kom gerust 
aanmoedigen! 

Ga je niet mee maar wil je ook nog even oefenen met je zit zijn er extra zitlessen 
ingepland op: 

Vrijdag 20 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei en 25 mei van 19.30 – 20.30 uur. 

Deze lessen zijn als extra les en kunnen als losse les geboekt worden. Je hoeft je 
niet voor alle lessen op te geven (mag wel) maar kan ook gewoon een extra lesje 
meedoen. Kosten zijn het zelfde als de reguliere lessen € 13,- voor kind en € 15,- 
volw. Opgeven kan in de kantine, of via de mail. 

 

 

 

Meivakantie-activiteiten 

2 mei Opzadelcursus 10.30 – 12.30 

Dagkamp 

zondag 29 april:      dagkamp (zonder slapen) 
maandag 30 april:   dagkamp (zonder slapen) 
dinsdag 1 mei::        dagkamp (zonder slapen) 

Dagkampen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur 

kosten € 45,- per dan incl. lunch en versnaperingen 😊  

6 mei Springwedstrijd 

 

 



 

 

  

Springwedstrijd 6 mei 

Wegens het enthousiasme voor springen is er een springwedstrijd op zondag 

6 mei!. Geschikt voor beginnende springers die willen leren hoe je een parcours 

rijdt als voor gevorderde ruiters die de competitie aan willen gaan!  

Inschrijven kan in de kantine. Kosten deelname € 10,- 

Hoe gaat dat zo een springwedstrijd 

In de rijbaan staan 8 tot 10 hindernissen met elk een nummer. De bedoeling is 

dat je de hindernissen in de goede volgorde springt. Voordat je het parcours 

springt ga je met alle ruiters zonder paard het parcours verkennen. Zo kan je het 

parcours vast een beetje zien waardoor het als je gaat rijden makkelijker is. 

Richting onthouden is dus heel belangrijk.  

Als je verkeerd rijdt, je paard er een balk van de hindernis laat vallen, of stopt 

voor een hindernis krijg je 4 strafpunten per fout. 

Ben je foutloos dan mag je een barrage rijden. Bij een barrage spring je een 

aantal aangegeven hindernissen zo snel mogelijk. De gene zonder fouten en met 

de snelste tijd wint! 

Succes! 

Ponydagkampen 

Paarden, paarden, paarden, de hele dag. Hoe heerlijk is dat. Lekker rijden, 

spelletjes met paarden, leren over paarden. Lekker even een dagje op de manege. 

Dit kan tijdens de ponydagkampen in de meivakantie. De dagen zijn van 9.00 – 

16.00 uur incl lunch en lekkere dingen.  

De ponydagkampen zijn geschikt voor zowel gevorderde als beginnende ruiter. Je 

rijdt in een groepje van jouw niveau.  

Kosten € 45,- per dag ( Je kan ook 1 dag opgeven). Inschrijven kan in de kantine of 

per mail info@hetpaardrijk.nl  

Opzadelcursus 

Opzadelen, hoe zit dat nou ook alweer? Heb 

je moeite met opzadelen en wil je dit graag 

leren? Dat kan! Op woensdag 2 mei is er een 

opzadelcursus. Er word uitgebreid uitgelegd 

en geoefend met opzadelen en poetsen. De 

cursus is van 10.30 uur tot 12.30 uur. 

Ouders mogen ook deelnemen aan de cursus! Kosten zijn €7,50 per persoon. 

Inschrijven kan via info@hetpaardrijk.nl 



 

 

  

Beginnersles volwassenen  

Ook voor volwassenen is het prima om te beginnen met paardrijden. Zelfs 

als je nog nooit gereden hebt kun je dat altijd nog leren. Super leuk straks 

een buitenritje maken met je zoon of dochter of gewoon lekker een 

moment voor jezelf. 

Bij voldoende aanmeldingen (min 5) starten we 7 mei van 21.30 – 22.30 

uur een nieuwe beginnersles. Aanmelden kan via info@hetpaardrijk.nl 

 

Vrijdagochtend les voor volwassenen/ruimte voor privelessen 

Op vrijdagochtend van 10.30 – 11.30 uur is er een groep volwassen ruiters die het 

heerlijk vind om dressuur te oefenen en af en toe een buitenritje te maken.  

In deze groep zijn een nog een aantal plekjes vrij. Ben je ook lekker vrij op vrijdag 

en beheers je de galop goed dan kun je in deze groep aansluiten. 

De les wordt gegeven door Naomi van Hees. Naomi heeft voor en na deze groep 

ook ruimte voor het geven van privelessen. 

Aanmelden kan via info@hetpaardrijk.nl 

 

Workshops wedstrijden 

Voor de wedstrijd ruiters staan er een aantal superleuke workshops gepland. 

13 juni: Wedstrijdspanning, hoe ga je daarmee om 

Ook zo zenuwachtig tijdens wedstrijden? Hoe zorg je ervoor dat je rustig blijft en 

je kan concentreren op waar je mee bezig bent. Dat leer je in deze workshop 

20 juni: Beter presteren met visualiseren  

Dat wedstrijd rijden gaat eigenlijk best redelijk, maar ik wil graag beter worden en 

beter presteren. Leer de tips en trucs.  

De workshops zijn op woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur. Ze zijn geschikt voor 

15+ jongere ruiters in overleg. 

Kosten € 17,50 

 

 

Aantal deelnemers minimaal 6 personen  

De workshop wordt gegeven door Peter Mulkens. Peter heeft in 2016 de HBO 

cursus sportpsychologie en mentale training gevolgd aan de HAN. 



 

 

 

 

 

   

Nieuw dak 

Superblij zijn we met ons mooie nieuwe dak.  

Komende tijd zal besteed worden aan het afwerken, maar dat is met vooral het 

mooie licht in de stal een kleinigheidje. Gelukkig heeft de boerenzwaluwkolonie 

ook zijn weg weer terug gevonden en zijn al weer druk bezig met het maken van 

nieuwe nestjes. Ook de musjes zijn blij met hun nieuwe huis! 

Allemaal bedankt voor jullie medewerking, de hele verbouwing en inhaaldagen 

zijn super verlopen. 

 

 hier ging de laatste plaat erop. En hoe het er nu uitziet, ga gerust zelf een kijkje 

nemen! 

 

 

 

Nieuwe medewerkers/teamleden 

Ons team is versterkt met een aantal nieuwe teamleden. 

We stellen ze graag aan je voor: 

Het zaterdagteam is versterkt met medewerker Maartje 

van de Griendt. Zij is samen met Maaike 

verantwoordelijke voor alles op stal op zaterdag.  

Janneke is op stal werkzaam op vrijdag. Zij zorgt samen 

met een team aan vrijwilligers en stagiaires voor hulp 

op stal en de verzorging van de paarden. 

Vera zorgt voor de stal op woensdag en vrijdagochtend 

onder begeleiding van Anneke.  

Megan is er op zaterdag om en om ochtend  

en middag in de kantine. 

Ingrid is 1 mei terug van zwangerschapsverlof. Haar 

nieuwe werkdagen zijn op dinsdag, woensdag de  

hele dag en donderdagochtend. 

 

 

Zadels niet op de grond 

Zadels zijn voor de manege erg kostbaar. Willen jullie hier zuinig mee omgaan en 

ze niet meer op de grond leggen. Als je eerst je paard vastzet hem poetst kun je 

het zadel pakken en gelijk op het paard leggen. Dat scheelt een hoop onkosten 

die we liever gebruiken voor leukere dingen. Bedankt! 



 

 

 

 

  

 

 
 
 

JIPPIE 

Het Paardrijk heeft een stapel heerlijk matrassen kunnen aanschaffen dus 

ponykampkinderen……. 

Laat je luchtbed maar fijn thuis. 

 

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 
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Agenda 2018 

6 mei   Springwedstrijd 

27 mei   SUPER G  

3 juni   Regio finale zitcompetitie Tilburg 

10 juni   FNRS proevendag t/m F4 

13 juni:   Workshop Wedstrijdspanning, hoe ga je daarmee om 

20 juni:   Workshop Beter presteren met visualiseren 

24 juni   FNRS proevendag F5 en hoger 

7 juli    laatste les dag voor zomervakantie 

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 VOL 

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 VOL 

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) 

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

 

 

 

In het aardrijk is tot juni 2018 expositie te zien van meerdere kunstenaressen.  

Een bezoekje waard! 

Cathrien Peerlings      - Nyncke Lingsma  - Floor Blankespoor 

 



 

 

 Bericht van stichting Bijzondere Ruiters, 

Allereerst bedanken we iedereen die oud papier en oude kleding meeneemt.  

We zijn er reuze blij mee  en dankzij deze acties kunnen er bijna twee groepen  

mensen met een beperking in Het Paardrijk komen paardrijden. 

Vanmiddag was ik bij Buitengewoon op de thee en daar werkt één van onze 

ruiters. Hij zei: vanavond he, ben ik er weer. Hij glom helemaal, zo’n zin had hij in 

Paardrijden.  

Weten we waarvoor we het doen. 

Kijk ook eens op de reclameborden in de manege. Deze bedrijven dragen ons een 

heel warm hart toe want de opbrengst gaat naar onze stichting. 

Bijna wekelijks ga ik zelf naar de papiercontainer om alles naar achteren te 

sjouwen. 

Helaas wordt er veel kratten papier vlak bij de ingang omgekieperd. Dit betekent 

dat ik bijna alle papieren moet oprapen en in halfvolle dozen erbij moet doen om 

vervolgens alles zover mogelijk naar achteren te brengen. Best een zware klus die 

eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Wel goed voor mijn conditie al dat bukken en 

gooien maar….zwemmen vind ik fijner om te doen. Graag uw medewerking als u 

oud papier komt brengen. 

En…. Er zit vaak heel veel tussen wat er niet tussen hoort. Ik heb een keer wat 

foto’s gemaakt met daarbij mijn zere vinger, opengehaald aan iets wat er niet 

tussen hoort. Ook heb ik pas een halve kuub piepschuim naar de milieustraat 

gebracht. Ook dit hoort niet in het oud papier. 

Ik moest het even kwijt maar natuurlijk iedereen toch heel hartelijk bedankt voor 

het papier en de kleding. 

Petra. 

 


