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Welkom 

Hallo allemaal! Voor een aantal van jullie is dit misschien wel het eerste 

Paradepaardje dat je ontvangt. Dit komt omdat er al een tijdje geen 

Paradepaardje rondgestuurd is, onze excuses hiervoor! Voor alle overige 

trouwe lezers, eindelijk weer een vertrouwde nieuwsbrief       

Hierbij dus weer een heel nieuw Paradepaardje, bomvol nieuwtjes, 

lopende zaken en andere boeiende ontwikkelingen. 

Veel leesplezier! 

 

Inhaallessen show 

Op zondag 12 januari is de inhaaldag van Jungle 

Book. De lessen zijn op dezelfde tijden als je 

normaal op zaterdag rijdt. Kun je niet is het fijn als 

je je afmeld. Moet je nog een les inhalen van kerst 

of nieuwjaar kan dat ook op deze dag. 

 

 

 

Een magisch 

en paardrijk 

2020! 
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Ponykampen 

Kom ook naar het leukste, gekste, gezelligste ponykamp van Nederland! 
 
Lekker door de bossen crossen, springen, voltige, paardenfluisteren, één groot paardenfestijn. 
Lekker de hele dag bezig zijn met alleen maar paarden. We overnachten in het aangrenzende 
vakantiehuis Het Aardrijk. Misschien word je wel gewekt door onze Buwalskiwekker, of mag 
Sunny dit jaar iedereen wakker maken. Genoeg te beleven! 
 
De deelnemers worden in 3 of 4 groepen van +- 9 ruiters verdeeld op niveau en leeftijd. Dit zijn de 
groepen waarin wordt paardgereden. Sommige activiteiten doen we gezellig met iedereen 
samen! 
Er is plek voor 36 ruiters per kamp in de zomer en 27 ruiters in de meivakantie. 
Schrijf je snel in want vol = vol! De maximumleeftijd om mee te doen is 15 jaar. 
 
Data ponykamp 2020 
 
Meivakantie: 
3-daagse meivakantie: 19-20-21 april 2020 
Vrijdag 25 april: 1/2 dagkamp 
Dinsdag 28 april: dagkamp  
Donderdag 30 april: dagkamp  
Vrijdag 1 mei: 1/2 dagkamp 
 
Het 3-daagse kamp begint om 10.0 uur en eindigt om 16.00 uur. 
De dagkampen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Het 1/2 dagkamp begint om 9.00 
uur en duurt tot 12.30 (exclusief lunch). De dagkampen zijn zonder slapen. 
 
Zomervakantie: 
Week 1: 13 t/m 17 juli 2020 
Week 2: 20 t/m 24 juli 2020 
3-daagse zomer: 26-27-28 juli 2020 
Week 3: 17 t/m 21 aug 2020 
 
Het 3-daagse kamp begint om 10.0 uur en eindigt om 16.00 uur. 
Week ponykampen beginnen op maandag om 10.00 uur en eindigen op vrijdag om 15.00 uur. 
 
Aanmelden?! 
Het inschrijfformulier en de kosten zijn te vinden op onze website! Ook liggen er formulieren in de 
kantine. Een mailtje sturen is ook mogelijk. 
 
 
 

 

 

  



 

 

Cursus Paard & Contact 
Vind jij het ook soms lastig, moeilijk of spannend om je paard op te zadelen of te borstelen? We 

leren je graag hoe je contact kunt maken met je paard en elkaar zo beter begrijpt, zodat alles een 

stukje makkelijker gaat. 

Om je dit te leren bieden we de cursus paard&contact aan. De cursus bestaat uit 7 lessen van  
1,5 uur 
 
Les 1. Paardentaal, hoe praat een paard? 
Les 2. Hoe benader je een paard 
Les 3. Je paard een halster omdoen en hem leiden deel 1 
Les 4. Je paard een halster omdoen en hem leiden deel 2 
Les 5. Wat vertelt je paard als je hem borstelt 
Les 6. Wat vertelt je paard als je zijn hoeven uitkrabt 
Les 7: Wat vertelt een paard als je hem zadelt. 
 
Er is plek voor max 7 kinderen/volwassenen. De les duur  
1,5 uur. De cursus wordt gegeven door Maaike. 
 
De cursus is geschikt voor zowel kinderen als ouders. 
 
De cursus wordt gegeven op zaterdagen van 13.30 – 15.00 uur  
De eerste cursus start op 11 januari 
De tweede cursus start op 14 maart 
 
De cursus kost € 87,50 
 
Opgeven kan via info@hetpaardrijk.nl 
 

Paarden leasen? 

Door alle nieuwe paardjes is er ruimte gekomen voor het leasen van een paard voor de 

gevorderde ruiter. Je kunt leasen voor 3 of 4 dagen of fulltime lease. Buitenrijden is hierbij helaas 

(nog) alleen mogelijk met gediplomeerd instructrice. Niet alle paarden zijn beschikbaar om te 

leasen.  

Ben je een gevorderde ruiter en wil je weten hoe dit te werk gaat en welke paarden beschikbaar 

zijn, informeer naar de mogelijkheden via info@hetpaardrijk.nl. 

Paardensnoepjes en andere leuke dingen 

Wist je dat je sinds kort kunt snoep scheppen voor je paard? 

We hebben 4 verschillende smaken: 

- Banaan 

- Kruiden 

- Wortel 

- Appel 

Vul een zakje of een eigen bakje met alle smaken die je 

zou willen en laat het wegen.  

Een zakje kost per 100 gram €0,50 



 

 

Zilver en springles 

We hebben weer wat plekken in onze zilver en 

springlessen!  

Op maandag om 17.00 uur en op dinsdag om 18.30u zijn 

er plekken in de springles.  

Op dinsdag om 20.30 is er een plek in de zilverles.  

 

Kijk voor meer informatie op de website of stuur een 

mail naar info@hetpaardrijk.nl. 

Wist je dat de ruiters van de springlessen mee mogen doen met de springcompetitie. 7 Ruiters 

mogen door naar de Halve finale op 9 februari 2020! 

 

Privelessen  

Paardenfluisteren – Opzadelen 

Maaike geeft op zaterdag om 15.00 uur privelessen paardentaal.  

Wil je meer leren over paardentaal, vindt je paarden stiekem een beetje spannend dat kan 

Maaike jou daar alles over leren. 

Ook leren of beter worden in opzadelen kan Maaike jou leren. 

Een les van Maaike duur 3 kwartier en kost € 37,50 

Agenda 

25 & 26 december  Kerst. De manege is deze dagen gesloten, de lessen mogen 
ingehaald worden. 

1 januari  Nieuwjaarsdag. De manege is gesloten, de lessen mogen 
ingehaald worden. 

2 januari   Opzadelcursus, van 13.00-15.00 uur 

12 januari  Inhaalzondag. De lessen van 2 november (Show) worden deze dag 
ingehaald. Ruiters hebben hierover bericht ontvangen. 

26 januari  Dressuurwedstrijd F4 en hoger 

2 februari F 1 tm F3 dressuurwedstrijd 

16 februari Springwedstrijd 

22 maart   F1 tm F3 dressuurwedstrijd 

5 april  Dressuurwedstrijd F4 en hoger 
Zitcompetitie selectiewedstrijd 

10 mei  sjors sportief dag 

17 mei sjors sportief dag 

7 juni Super G 
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