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Mei/Juni/Juli 2018 

 

In dit nummer: 

- Zitcompetitie 

- Actie Sen 

- Nieuw paardenjaar  

- Nieuws over paarden 

- Airco deskundige gezocht 

- Wijziging tarieven 

- Activiteiten nieuwe jaar 

 

 

 

 

 

Regiofinale zitcompetitie  

3 juni is de Regiofinale van de FNRS Zitcompetitie 2018 verreden.  

De resultaten: Charlotte de Rooij (categorie 4) met een 3e plek, Megan Sunnotel 
(categorie 3) met een 2e plek en Wies Wijgergangs (categorie 3) met een 4e plek, 
alle 3 door naar de kwartfinale! Super knap! 

Ook zijn we als 2e geeindigt voor de best zittende ruitersportcentra! 

De kwartfinale wordt gereden op zondag 9 september in Rosmalen. Kom je ook 
aanmoedigen!  

 

 

Regioselectie zitcompetitie  



 

 

Pepper/Britney/Luca/ Lola 

Luca heeft een peesblessure. Hij is afgelopen weken bij dierenarts Christl  geweest 
voor het volgen van lasertherapie zodat alles goed beter kan worden. Hij is 
inmiddels weer terug en met een beetje  geluk mag hij na de zomervakantie weer 
mee doen met de lessen. 

Ook Lola heeft een peesblessure, maar deze is iets lastiger beter te maken. Ze 
logeert daarom af en toe in de voortuin, mocht je haar niet kunnen vinden... 

Voor Pepper(9) is de prognose helaas minder goed. Artrose in zijn knie belemmert 
het goed kunnen bewegen. Het is even afwachten hoe het gaat en of de manege 
niet te veel wordt.  

Pepper is ook een super coachpaard, dus wie weet wat de toekomst voor Pepper 
brengt... 

We houden jullie op de hoogte. 

 

Nieuw paardenjaar 2018 - 2019 

De laatste lessen voor de zomervakantie en ponykampen zijn op zaterdag 7 juli. Op 

maandag 20 augustus 2018 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 info@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. 

Airco deskundige gezocht 

Om de ponykampslaapzaal nog aangenamer te maken zijn we op zoek naar een 

stekmonteur die kan helpen airco’s te installeren. Graag even bellen met Peter 

van den Heuvel 06 555 96 552 

 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 

 

  
Beste ouders, verzorgers en ruiters, 

Hierbij informeren we je over de lesprijzen 2018-2019. De lesprijs stijgt met € 0,50 

per les. De nieuwe welkomsbrieven met daarin het betalingsoverzicht zijn per ruiter 

apart gemaild. 

Tarieven 2018-2019 

 Jeugdtarief Volwassentarief 

Paard&Plezier lessen € 13,50 € 15,50 

Springlessen € 18,50 € 20,50 

Zilverlessen € 18,- € 20,- 

Ponystartles € 16,- n.v.t. 

   

Tarieven privelessen   

Priveles uur € 42,50   

Priveles half uur € 25   

Priveles springen + € 5,- springtoeslag  

Priveles met opzadelhulp € 32,50 45 minuten 

Priveles pensionklanten € 2,50 korting per les  

 
Privélessen behoren vooraf betaald te worden bij het maken van de afspraak. 

Afmelden kan tot 48 uur van te voren. 

Informatie Paard&Plezier les 

Paard&Plezier lessen is onze naam voor manegelessen. Plezier staat voorop. 

Natuurlijk wordt er ook veel geleerd. 

 

Wanneer je begint…. 

Als je nog nooit paard hebt gereden  en ben je minimaal 7 jaar dan begin je in een 

startersles. In een klein groepje van plus minus 5 personen leer je wie een paard is, 

hoe je een paard borstelt en opzadelt. Ook maak je een begin met het rijden. 

 

Als de basis is gelegd wordt de groep steeds groter tot een groep van  max. 9 waar je 

van beginner naar gevorderd gaat groeien. 

 

Wanneer je weer wilt beginnen 

Heb je vroeger reden en wil je weer beginnen, of ben je al een gevorderde ruiter, ook 

dan zijn er groepen waarin je kunt rijden op jouw eigen niveau. 

Activiteiten 

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar we naar toe werken en voor 

oefenen. Dat kunnen F-proeven (dressuur) zijn of springen, maar ook  oefenen voor 

de zitcompetitie, schriktraining,  paardenvoetbal,  of carrousel. Ondertussen blijft het 

contact met je paard en het goed zitten op je paard een heel belangrijk 

aandachtspunt. 

 

Stapje verder in de paardensport 

Ben je een gevorderde ruiter en wil je jezelf verdiepen in de sport dan kan dat in de 

springlessen en in de zilverles. (v.a. F12 niveau) 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

Informatie Zilverles 

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. 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).  

 
Informatie Springles 
De springles is voor maximaal 7 ruiters. Omdat je met minder ruiters in de les rijdt, en 
vooral ook omdat de springlessen extra belastend zijn voor de paarden, geldt hiervoor 
een ander tarief.  
 
Rooster springlessen 

Maandag van 17.00-18.00 uur vanaf 9 jaar, die minstens op F3 niveau rijden.  
 

Dinsdag van 18.30-19.30 uur vanaf 12 jaar, die op F6 niveau rijden 

Zaterdag van 17.00-18.00 uur. Gevorderde springruiters 

Of je het juiste niveau hebt om aan de springles mee te doen, bepaalt je 
instructeur/instructrice. Het is niet per se nodig om hiervoor een F3 of F6 proefje 
behaald te hebben, als je maar wel dit niveau hebt. 
 
Privé springlessen 
Ook voor de privé springlessen komt er een toeslag, in verband met de extra belasting 
voor de paarden. Een privé springles kost voortaan €5,00 meer, op de normale prijs 
voor een privéles.  
 
Springen in de lessen 
Springen in de lessen blijven we natuurlijk gewoon doen. Daar veranderd niets aan. 
Deze informatie gaat vooral over de extra springlessen en privelessen. 
 
 
Ponystartles 
Ben je al bijna 6 of net 6 jaar en wil je alvast een beetje kennismaken met de paarden 

maar ben je nog te jong voor de beginnersles dan kan dit in de ponystartles. 

De ponystartles is om de week en duurt een heel uur. Het uur begint elke les met het 

borstelen en opzadelen van een pony. Daarna wordt er gereden +- ½ uur en de pony 

weer naar stal gebracht. Het rijden bestaat uit stappen, stukjes draven en sturen. 

Spelenderwijs de beginselen van het paardrijden leren op een heel rustig tempo. Het 

rijden in de ponystartles kan alleen als je vast in de les mee doet. De groepjes bestaan 

uit 6 kindjes.  

Andere activiteiten 

Naast de manege zijn we ook Zorgboerderij met activiteiten zoals dagbesteding, 

paardencoaching en individuele begeleiding voor kinderen met een hulpvraag. 

Informatie over deze activiteiten kun je opvragen in de kantine of per mail. 

 



 

 

  

  

Lessen warme weer, 

Vanwege het aanhoudende warme weer van de komende dagen zal in het 

kader van het welzijn van de paarden de lessen aangepast worden. Er 

wordt niet gereden, de lessen zullen afhankelijk van de dag bestaan uit, 

opzadelles, spelletjes (met water) met pony aan de hand, Paarden wassen, 

paardenfluisteren, longeren en andere leuke (paarden) activiteiten. Wij 

maken er in elk geval iets leuks en leerzaams van. 

Afhankelijk van hoe veel het afkoelt kan er s avonds wel gereden worden, 

er wordt in elk geval geen galop gedaan of gesprongen. De springlessen 

zullen bestaan uit een deel theorie en een deel praktijk.  

Privelessen in de avond worden wel gereden, maar ook aangepast. 

Privelessen die overdag gereden worden, worden gebeld voor overleg. 

Lessen kunnen vanwege weersomstandigheden helaas niet ingehaald of 

retour betaald worden. (zie algemene voorwaarden). 

De ponykampen volgen een warm weer programma, waardoor er vroeg in 

de ochtend en laat in de avond gereden zal worden. (geen zorgen over niet 

kunnen rijden 😊) 

Jammer dat we niet rijdend het jaar kunnen afsluiten, 

 maar niets gaat boven het goed verzorgen van onze 

 dierenvrienden.  

 

We wensen iedereen alvast een hele fijne zomer! 

Team Het Paardrijk 

 

Teamleden het Paardrijk 

Helaas gaan een aantal Teamleden Het Paardrijk verlaten. 

Wegens organisatorische redenen zullen Lonneke en Claudia na de zomer niet 

meer werkzaam zijn. 

Ook Hannah heeft een andere baan gevonden en zal daardoor het team verlaten.  

Naast haar nieuwe baan, blijft ze wel bij ons bedrijven coachen met paarden. 

Super jammer, we danken iedereen voor de hele fijne tijd en inzet. 

Dit betekent dat er vacatures vrijkomen in de kantine en voor 

paardencoach/individueel begeleider. Meer informatie volgt. Open sollicitatie zijn 

welkom. 

Tevens komt er een vacature vrij voor instructeur om het team aan te vullen op 

zaterdagochtend. 



 

 

 

Datums om alvast vrij te houden in het nieuwe jaar o.v.b. wijzigingen 

20 augustus start nieuwe paardenjaar 

2 september  proevendag F5 en hoger 

9 september  Kwartfinale zitcompetitie 

23 september  open dag 

30 september  proevendag  F1 tm F4 

7 oktober  springwedstrijd 

28 oktober  sjors sportief 

4 november  sjors sportief 

11 november  proevendag F 5 en hoger  

18 november  proevendag  F1 tm F4 

16 december  springwedstrijd 

 

Zomervakantie 

In de zomervakantie is er ruimte voor privelessen. Informeer naar de 

mogelijkheden via info@hetpaardrijk.nl 

Mis je de paarden en wil je de paarden bezoeken, dit kan alleen op afspraak en in 

bijzijn van ouders/verzorgers. 

mailto:info@hetpaardrijk.nl

