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Welkom in het nieuwe paardenjaar! 

Na superleuke ponykampen is het tijd om het nieuwe paardenjaar weer te 
beginnen.  Wij hebben er weer heel veel zin in! 

Komend paardenjaar staat weer vol gepland met leuke activiteiten! Let op: de 
agenda is vanwege de datums van de springcompetitie gewijzigd! Check de nieuwe 
datums in de kalender. 

Voor al die activiteiten is veel hulp nodig dus hierbij een oproep aan nieuwe 
vrijwilligers! Je hulp is van harte welkom! 

9 september is de kwartfinale van de zitcompetitie. 3 van onze ruiters mogen hier 
rijden en strijden voor een plekje in de halve finale! Kom je ook aanmoedigen? De 
kwartfinale is op manege de Grootte Wielen in Rosmalen.  De tijden zijn nog niet 
bekend, hou de website hiervoor in de gaten! 

Wist je dat je vanaf nu ook al kan stemmen op jouw lievelingspaard! 
#paardvanhetjaarverkiezing2018! Succes met kiezen, dat zal niet makkelijk worden. 

Op 23 september  is het open dag! Dat beloofd weer een super gezellige dag te 
worden! De uitslag van de paardvanhetjaarverkiezing is om 13.00 uur! 

 

De leukste wekker van 

Nederland!  



 

 

De Paarden 

Helaas is Cloony in de vakantie overleden. We hebben 

niet kunnen achterhalen waardoor dus we gaan uit van 

een natuurlijke dood. Cloony heeft niet geleden. We 

zullen haar ontzettend missen. 

 

Met Luca gaat het goed. Ze is in revalidatie voor zijn peesblessure. Hij mag al 40 

min stappen en 3 minuten draven. Nog niet genoeg om weer in de lessen mee te 

lopen maar het gaat de goede kant op. 

Sunny is vorige week hoefbevangen geworden. Sunny heeft de ziekte van 

Cushing. Ze krijgt hier al lange tijd medicijnen voor. Cushing is een tumor in de 

hersenen op de plek van de hormoonhuishouding. Daarom heeft ze ook zulke 

lange haren. Cushing wordt alleen maar erger, symptomen hiervan is o.a. 

hoefbevangenheid. Sunny is om deze rede per direct met Pensioen! Ze heeft 

pijnstillers en mag voorlopig geen paardensnoepjes, ook krijgt ze speciaal hooi. 

Als Sunny weer opgeknapt is mag ze stap en therapie lesjes doen. Het zal 

waarschijnlijk wel een jaar zijn waarin we misschien afscheid van haar moeten 

nemen.  

Lucy is een nieuw paard op de manege. Ze is nu 

nog voor de meer ervaren ruiters omdat ze nog 

moet wennen. Ze is een paard van 1.62 en super 

lief. Ze heeft zelfs al mee gedaan met ponykamp. 

Ze staat in de pensionstal. 

Spooktocht 

Durf jij het aan? Kom dan lekker griezelen op zondag 27 oktober. Om 20.00 uur 

verzamelen we in de kantine van het Paardrijk om vervolgens in kleine groepjes 

een spannende boswandeling te maken! De jonge kinderen gaan eerst, hoe later je 

vertrekt hoe spannender het wordt! 

Kosten deelname: € 9,50. Inschrijven kan in de kantine 

Wil je als ouder mee spoken of begeleiden vinden wij dat super fijn! 



 

 

  

Vrijwilligers 

Heel blij zijn we met onze vrijwilligers. Wat fijn was de hulp bij de ponykampen!. Ze 

helpen ons met alles in goede banen te leiden en zorgen voor extra handjes. 

Komend jaar zijn er een aantal activiteiten en zijn er veel nieuwe beginnersgroepen 

waar we extra handjes bij kunnen gebruiken. 

Beginnersgroepen 

Maandag 16.00 uur, Woensdag 16.00 uur, Vrijdag 15.00 uur en 17.00 uur, zaterdag 

9.00 en zaterdag 11.00 uur. 

Helpen bij een beginnersgroep betekent dat je de kindjes helpt met opzadelen, de 

eerste lessen meeloopt naast de pony en samen weer afzadelen. Je bent er zeker 

een kwartier van te voren tot een kwartier of langer erna. 

Activiteiten 

16 september zijn er 2 activiteiten op 1 dag. 

In Geffen is er een eventingwedstrijd waarbij 

ons is gevraagd om met spelletjes het jonge 

publiek te willen entertainen. Daarnaast zoekt 

de eventingorganisatie vrijwilligers voor het 

helpen bij de hindernissen, poepscheppen, en 

nog veel meer dingen.  

Als je je aanmeld en zegt dat je van het paardrijk komt, levert dat ook nog eens 

een mooie bijdrage voor de stichting bijzondere ruiters op! Daarnaast is het 

super leerzaam en leuk. Meer informatie via info@brabantoutdoortrials.nl 

16 september is ook de braderie in Berlicum. Ook hier is het fijn om extra handjes 

te hebben bij spelletjes, ponyknuffelen en als we genoeg mensen hebben konijntjes 

knuffelen. 

Woensdag 19 september heeft de kinderopvang BERENHUIS in middelrode open 

dag. Ze hebben ons gevraagd om te komen ponyrijden met de kindjes tussen 16.00 

en 18.30 uur.  

23 september is het open dag! Er zijn spelletjes, paardentaarten bakken, rij een 

eerste les, heel veel activiteiten waarbij we jouw hulp kunnen gebruiken! 

28 oktober en 4 november Sjors sportief. Heeeeel veel nieuwe ruiters die een 

eerste lesje komen paardrijden. 

 

Alvast super bedankt voor jullie hulp! 

Aanmelden kan via info@hetpaardrijk.nl  
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BB springen en dressuur 

Nieuw dit jaar is dat als je F11 of hoger rijdt mee mag doen met de BB dressuur. 

Het is een eerste start naar het rijden van B-L-M en Z. Deze wedstrijden zijn geen 

officiële wedstrijden. Je hebt er geen officiële startkaart voor nodig. Je rijdt wel 

de KNHS BB proeven. Het verschil met F-proeven is dat er bij F proeven gejureerd 

wordt op hoe de ruiter rijdt en dat bij de KNHS proeven gejureerd wordt op hoe 

het paard loopt. (netjes aan de teugel etc.) 

In juni wordt er wel een officiële B dressuur wedstrijd georganiseerd. Meer 

informatie hierover volgt 

BB springen 

Ook voor het BB springen geldt dat dit geen officiële wedstrijden zijn waar je een 

startkaart voor nodig hebt. Maar om hier wel naar toe te werken houden we wel 

deze richtlijnen aan. Dat betekent dat we gaan jureren op rijstijl. Zo leer je tijdens 

een wedstrijd ook waar je op kan oefenen in de lessen. 

BB is er in verschillende hoogtes. Je wordt ingedeeld op de hoogte waarmee jij in 

de les geoefend hebt. 

De springwedstrijden zijn voor zowel beginnende ruiters de net geleerd hebben 

hoe je een balkje draaft en een klein sprongetje maakt tot de gevorderde ruiters. 

 

Protocol deelname wedstrijden 

Het programma voor het nieuwe jaar is helemaal klaar. Er zijn veel fanatieke 

ruiters die zich het liefst nu al willen inschrijven voor alle wedstrijden. Dat kan 

helaas niet. 

2,5 maand van te voren kun je je inschrijven voor de aankomende wedstrijd. Dit 

kun je doen tot uiterlijk 10 dagen van te voren.  

Inschrijven kan alleen met het doorgeven van een paard en met betaling. Als de 

inschrijving niet 10 dagen voor wedstrijd compleet is (geld ook voor paardkeuze) 

kan je helaas niet deelnemen aan de wedstrijd.  

Als de startlijst klaar is kan hier niets meer aan gewijzigd worden. Eventuele 

voorkeuren kunnen bij inschrijving doorgegeven worden.   

Als je je inschrijft voor een wedstrijd geef je automatisch toestemming dat deze 

startlijst gepubliceerd mag worden op de website. Op de website komt een 

pagina starlijsten, waar iedereen 7 dagen van te voren de startlijst online kan 

bekijken. 

 

Paardrijk op facebook 

We delen steeds meer informatie op 

facebook. Wil je op de hoogte blijven van het 

laatste nieuws,  

www.facebook.com/HetPaardrijk/ 



 

 

  

  

Teamleden het Paardrijk 

Astrid gaat ons team helaas per 1 september verlaten. Ze zal nog tot 1 september 

lesgeven.  

We kunnen een aantal nieuwe teamleden in ons team verwelkomen! 

Silvia is onze kantine medewerker op dinsdag om de week, vrijdag en zondag. 

Silvia is ook paardensportmasseur, ze heeft een eigen paard van 21 jaar Potter. 

Rebecca is de nieuwe instructrice en neemt op dinsdag de lessen van Astrid over. 

Daarnaast zal zij op maandag en donderdag in de kantine werken. Rebecca is 

moeder van 2 jonge kindjes en heeft vroeger veel les gegeven en M2 gereden. 

Wendy is ook instructrice en gaat lesgeven op woensdag en zaterdagochtend. 

Wendy heeft een eigen paard, Evita waar ze Z2 mee rijdt. 

Zorgteam 

Het Zorgteam bestaat uit Jenny, Sanne R, Sanne Z en Martine. Zij hebben 

allemaal een achtergrond in de zorg in combinatie met een 

paardencoach/therapie opleiding. Door het grotere team is er ook meer ruimte 

voor het geven van individuele begeleiding. Informeer gerust naar de 

mogelijkheden. 

Mex 

Mex is in de vakantie super veel afgevallen! Niet omdat hij van ons geen eten 

krijgt maar omdat hij van jullie geen snoepjes en koekjes meer krijgt. Hij is nu 

goed op gewicht en dat willen we graag zo houden! Dus gelieve geen koekjes en 

snoepjes meer aan Mex te geven! 

Bedankt! 

 

Workshops wedstrijden 

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

3 oktober : 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 

10 oktober: 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  



 

 

 
Opstappen met een krukje, is dat echt nodig? 

Stap jij altijd op je paard of pony met behulp van een krukje? Heel goed! Op de 

manege is het voor alle ruiters die op een manegepaard of –pony rijden voortaan 

verplicht om met een krukje op te stappen. Of je nou super lenig bent of niet, of 

je paard of pony groot of klein is, dat maakt allemaal niets uit! 

Maar waarom moet je dan met een krukje opstappen? 

In de eerste plaats is het veel fijner voor de rug van je paard. Dat lijkt ons al een 

hele goede reden! Als je zonder krukje opstapt krijgt het paard een enorme 

piekbelasting op zijn rug, waarbij jij als ruiter twee keer zo zwaar wordt. Dus als je 

70kg weegt, krijgt het paard een gewicht van 140kg te verwerken op zijn rug. En 

als je opstappen stiekem een beetje lastig vindt, is dat gewicht zelfs nog meer! 

Dat is best veel, toch? En dat gebeurt dan dus meerdere keren per week en soms 

ook meerdere keren per dag. Het gevolg hiervan kan zijn dat het paard zijn 

spieren scheef gaat ontwikkelen, waardoor hij uiteindelijk ook scheef gaat lopen 

met een grotere kans op kreupel worden. Denk maar eens hoe jouw lichaam 

reageert als je steeds met dezelfde hand een zware emmer water moet tillen. Dan 

ga je uiteindelijk ook scheef lopen en dat voelt niet fijn, toch? 

Maar het is niet alleen veel beter voor je paard, ook voor het zadel is het goed om 

met een krukje op te stappen. Het blijft rechter liggen, en dat is fijn voor je paard. 

Ten slotte is het opstappen met een krukje ook nog eens minder belastend voor 

je eigen lichaam. 

Maar je kunt nog meer doen om opstappen fijner te maken voor je paard! 

Niet iedereen is even soepel, daarom kun je thuis enkele oefeningen doen die je 

leniger maken voor het opstappen: 

1. Maak kniebuigingen waarbij je je handen naar voren gestrekt houdt. Zak 
daarbij langzaam naar beneden en kom rustig weer omhoog. Je kunt deze 
oefening ook doen met je rug tegen de muur. 

2. Maak een kniebuiging waarbij je de grond aanraakt en spring dan 
omhoog, waarbij je je armen ook omhoog zwaait. 

3. Pak met je hand de rugleuning van een stoel, blijf rechtop staan en zwaai 
je been zo ver mogelijk naar voren en naar achteren, waarbij je 
bovenlichaam wel rechtop moet blijven. 

Als je deze oefeningen regelmatig doet,  zal je merken dat je echt makkelijker 

kunt gaan opstappen. 



 

 

  



 

 

 

 AGENDA 2018 - 2019 

In verband met de bekendmaking van de datums van de springcompetitie zijn er 

een aantal datums gewijzigd! 

20 augustus start nieuwe paardenjaar 

2 september  Proevendag F5 en hoger 

9 september  Kwartfinale zitcompetitie manege Groote Wielen Rosmalen 

16 september Braderie Berlicum 

23 september  open dag 

30 september  Springwedstrijd + Klasse BB 

7 oktober  proevendag  F1 tm F4 

22-23-24 oktober Ponydagkampen 

27 oktober Spooktocht 

28 oktober  sjors sportief 

4 november  sjors sportief 

11 november  Springwedstrijd + Klasse BB  

18 november  proevendag  F5 en Hoger + Klasse BB 

25 november regioselectie springcompetitie Geldrop 

16 december  proevendag F1 tm F4 

27 januari 2019 proevendag F5 en hoger + Klasse BB 

3 februari  proevendag F1 tm F4 

10 februari springwedstrijd + Klasse BB 

24 februari halve finale springcompetitie 

31 maart Carrouselwedstrijd 

14 april  Voorronde zitcompetitie (datums regioselecties nog niet bekend) 

12 mei  proevendag F1 tm F4 incl Moederdag traktatie! 

26 mei  Super  G 

23 juni  proevendag F5 en hoger + klasse BB en B dressuur 

 


