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Voor jullie ligt het nieuwe paradepaardje. Super vol deze keer met allerlei 

leuke activiteiten en weetjes. 

Veulennieuws 

Sommige van jullie hebben het misschien al gezien. Er zijn de 

afgelopen weken 2 veulens geboren op de manege.  

Flash is een jongen en Fame een meisje. Super schatting he      . 

Maar wat is er toch met Flash en Fame. 

Veulens die zo vroeg geboren worden zijn heel kwetsbaar. Flash heeft 

helaas een ziekte opgelopen, omdat we hier heel snel bij waren kan hij het 

niet doorgeven aan andere paarden. Hoewel hij er erg ziek van is hebben 

we goede hoop dat hij helemaal beter wordt en snel weer in de stal te 

vinden is. Om Fame te beschermen dat iemand het van buitenaf ook op 

haar overbrengt mag je haar voorlopig niet aaien. We hopen dat het snel 

voorjaar wordt zodat de veulentjes fit genoeg zijn om weer lekker te 

knuffelen! 

Wist je dat Sky in juni ook een veulentje krijgt! Leuke he! 

Agenda 

21 maart Zitles ‘zitten zonder paard’ 
21 maart Tweedehands paardenspullen markt! 

22 maart F1 tm F3 dressuurwedstrijd 

   27 maart BHV herhalingscursus 

5 april Dressuurwedstrijd F4 en hoger 
Zitcompetitie selectiewedstrijd 

23 april opzadelcursus 

24 april Ponydag kamp ½ dag 

24 april Opzadelcursus 2.0 (lees meer verderop) 

3 mei  Buitenrittendag (meer info volgt) 

10 mei + 17 mei  Sjors sportief dag (vrijwilligers gezocht!) 
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Ingrid met zwangerschapsverlof 

Ingrid is in verwachting van haar 2e kindje. Ze gaat na de meivakantie (4 mei) 

met verlof en komt begin september weer terug. Silvia, Margo, Petra en Anneke 

nemen haar taken over. 

Proefgerichte privélessen 

NIEUW VANAF 1 MAART  

Wil jij nog even een keer extra goed oefenen voor je proefje? 

Even alle aandacht op jou, zonder je lesgenootjes? Neem dan 

een keer een proefgerichte privéles! 

Hoe ziet zo’n proefgerichte privéles er uit? Je gaat natuurlijk je 

proefje oefenen, maar dat niet alleen! Je gaat ook nog specifiek aan de slag met de 

aandachtspunten uit jouw proef. Hoe moet je netjes de stap verruimen, of waar moet je op letten 

bij het langer laten worden van de teugels? Of hoe kun je dat  ene figuur nou net even wat beter 

rijden? Maar ook je hulpen en je houding en zit worden in deze les meegenomen voor tips en 

aandachtspunten, want daar let de jury immers ook op tijdens je proefje! 

Aan het einde van de les krijg je een schriftelijk lijstje mee met jouw specifieke aandachtspunten. 

Je kunt kiezen voor een privéles van een half uur of een uur en de kosten voor deze lessen zijn 

gelijk aan die van een normale privéles, dus € 25,50 voor een half uur en € 43,50 voor een uur. 

Deze lessen worden gegeven door Anita, zij is naast instructrice ook F-proevenjurylid, dus je krijgt 

les van een echte jury! De lessen zijn op vrijdagavond vanaf 18.00u. Kun je echt niet op vrijdag, 

maar wil je wel heel graag een proefgerichte privéles? Geef het door en we gaan kijken of we 

misschien een oplossing kunnen vinden! 

 

Zelf eten en drinken meenemen 

Soms zien we dat mensen zelf eten en drinken meenemen en dit in de kantine nuttigen. Helaas is 

niet de bedoeling. We zorgen voor een gastvrije warme kantine en willen dit ook graag blijven 

bieden. Iets lekkers voor de kindjes vinden we echt niet erg maar wel met mate. 

Wist je dat we heerlijke zelfgemaakte panini’s hebben, in de smaken mozarella-pesto-tomaat, 

brie-appel-honing en ham kaas ananas?   



 

 

Workshop Zitten zonder paard 

De zitcompetitie is weer in aantocht! Wil jij je optimaal voorbereiden op onze selectie dag van 

5 april? Schrijf je dan snel in voor één van de speciale zitlessen! Deze lessen zijn zonder paard en 

geschikt voor ruiters van alle leeftijden en ieder niveau, ook als je (nog) niet mee wilt doen aan de 

zitcompetitie zijn dit zeer waardevolle lessen. Een goede houding en zit zijn namelijk van groot 

belang als je fijn wilt leren paardrijden.  

Waarom zijn de lessen zonder paard? Omdat het soms al moeilijk genoeg is om controle over je 

eigen lichaam te leren krijgen en dat gaat niet makkelijker worden als je dan ook nog op een 

bewegend paard zit. En je kunt pas iets van je paard gaan vragen als je zelf een goede beheersing 

hebt over je eigen lichaam.  “ Zitten zonder paard” 

 

In deze les is plaats voor maximaal 4 personen. Iedereen krijgt een korte sessie op onze inmiddels 

bekend Joker, waarbij de andere deelnemers een kijkopdracht krijgen, zodat we van elkaar 

kunnen leren door observeren. Daarna gaan we gezamenlijk nog allerlei oefeningen doen op 

fitnessballen, matjes, een stoel, etc.  Welke oefeningen we precies gaan doen, zal een beetje 

afhankelijk zijn van de “problemen” van de deelnemende ruiters. Voor de ene ruiter is het 

loslaten van de schouders een probleem, voor de andere ruiter misschien juist wel weer het 

loslaten van de onderrug, terwijl weer een andere ruiter moeite heeft met een stukje balans. Voor 

ieder soort “ruiterprobleem” zijn er wel ondersteunende oefeningen te bedenken. Oefeningen 

voor de ademhaling zullen in ieder geval in elke les aandacht krijgen. Het zal je nog verbazen 

hoeveel invloed je ademhaling heeft op het paardrijden! 

Deze les wordt gegeven op: Zaterdag 21 maart van 12.30u-13.30u 

Bij voldoende belangstelling kunnen er nog extra lessen gepland worden! 

De kosten voor deze les bedragen € 16,50 

Zitcompetitie, voorselectie 5 april! 

14 juni gaan we naar de regioselectie dag van de 

Zitcompetitie in Tilburg. Om je hiervoor te selecteren kun je 

meedoen met de voorselectie op 5 april. 

Op 5 april rij je de officiele zitproef die bestaat uit lichtrijden, 

doorzitten, verlichte zit en het rijden zonder beugels. Je wordt 

ingedeeld in de categorie op basis van leeftijd en ervaring.  

Een zitproef rij je met 4 personen tegelijk. Deelname kost daarom maar € 3,50! 

Wil je beter worden in het goed ziten op je paard kun je op 21 maart meedoen met de cursus 

‘zitten zonder paard’.  

Na de selectiedag is het voor zowel mensen die wel en niet mee gaan naar de zitcompetitie 

mogelijk om deel te nemen aan extra zitlessen. 

Deze zijn op 13 – 20 – 27 mei en 3 en 10 juni van 19.30 – 20.30 uur . Je geeft je op voor alle 5 de 

lessen.  

De kosten voor deze lessen zijn voor jeugd (tot 16jr) € 72,50 en voor volwassenen  

(vanaf 16jr) € 82,50. 



 

 

Springles 

We hebben weer wat plekken in onze springlessen!  

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

plekken in de springles.   

 

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 mochten door naar de finale op 22 maart in Ermelo. 

BHV herhalingscursus 

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Daarom organiseert Het Paardrijk op 

27 maart van 8.30 – 12.00 uur een BHV cursus. Deze curus is voor zowel 

ons eigen team als voor deelnemers buitenaf. Het gaat om een 

herhalingscursus, maar de basiscursus kun je heel makkelijk online volgen. 

Opgeven via info@hetpaardrijk.nl 

 

Mountainbike wedstrijd 22 – 23 maart 

Zaterdag 22 maart en zondat 23 maart organiseert de Whoopers een grote 

mountainbike wedstrijd in het bos engelenstede. Deze dagen mag er niet 

geparkeerd worden op het bospad!  

Het bospad is bedoeld voor fietsers en ruiters, er is voldoende 

parkeergelegenheid achter de manege, gelieve het bospad altijd zo min 

mogelijk te gebruiken.  

Vriendelijke dank!  

Feestje in Theehuis Het Aardrijk 
Theehuis Het Aardrijk is een mooie binnenruimte met een grote keuken. Het Theehuis wordt door 

het paardrijk onder andere gebruikt voor de ponykampen en workshops.  

Het Theehuis is ook te huur voor het geven van feestjes, vergaderingen en 

workshops.  

Wij verzorgen voor feestjes geen catering, wel kun je gebruik maken van alle 

gemakken van de keuken ncl borden bestek etc 

 

Informeer naar de mogelijkheden via info@hetaardrijk.nl 
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Nieuw huis voor Sen 

In 2018 bleek Sen een ziekte aan zijn oog te hebben. Samen met jullie hebbe n we hem 

 gered door een oogoperatie bij elkaar te sponsoren via de varkentjes actie.  

De operatie heeft Sen ontzettend goed gedaan. Helaas is het voor Sen met 1 oog een 

 stuk moeilijker navigeren in een rijbaan vol andere paarden. Soms ziet hij in een keer 

 een paard uit zijn ooghoek verschijnen en draait hij om, zodat hij kan kijken. Dit  

heeft soms tot gevolg dat hij sneller is dan de ruiter. We hebben daarom besoten een  

andere plek te zoeken voor Sen waar iemand lekker met hem gaat rijden zonder andere paarden 

om hem heen. Sen verdient een superhuis en die gaat we zoeken. Wil je ons helpen dat mag: 

Sen wordt 12 mei 16  jaar. Hij is helemaal gezond, netjes ingeent etc. In het verleden heeft hij Z 

dressuur gelopen maar hier hoeft hij geen moeilijke oefeningen te doen en verwachten we ook 

niet dat hij dit weer zal kunnen. We zoeken iemand die lekker met hem gaat buitenrijden en 

misschien wat dressuur met hem gaat oefenen. Meer informatie kun je vragen via 

info@hetpaardrijk.nl Anneke of Margo belt je dan terug. 

 

Sjors Sportief, vrijwillger gezocht 
10 en 17 mei is het weer zover. 100 kinderen per dag komen er paardrijden op de manege! Super 

gezellig! 

Om al deze kinderen een super leuke paardenbeleving te geven en een indruk te geven wat 

paardrijden is hebben jullie hulp nodig. Vindt je het leuk om te helpen met het begeleiden van 

kinderen op een paard of om te helpen met het opzadelen van de paarden meld je dan snel aan! 

Voor eten drinken en iets lekker wordt gezorgd! 

Meld je snel aan in de kantine of via info@hetpaardrijk.nl  

 

 

 

 

 

 

Veel spullen voor  

kleine prijsjes! 
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Opzadelcursus 2.0 

Naar voren of naar achteren? Wanneer ligt het zadel nu goed? 

Twijfel jij ook steeds of je het zadel wel op de juiste plek hebt liggen? Lees dan dit stukje eens 

door! 

Heel veel ruiters leggen een zadel te ver naar voren, niet alleen op de manege, ook ruiters met 

een eigen paard. En dat is niet fijn voor je paard, want een zadel dat niet op de juiste plaats ligt, 

daar heeft een paard last van! Je kunt het een beetje vergelijken met jouw schoenen als die niet 

goed passen. Daar krijg je blaren van en je kunt niet zo fijn meer lopen. Een paard krijgt natuurlijk 

geen blaren op zijn rug, maar wel pijnlijke drukplekken en hij zal ook minder fijn kunnen bewegen. 

We beginnen eerst even met een stukje 

anatomie… 

Om goed te kunnen bewegen, moet het 

schouderblad van het paard vrij kunnen bewegen. 

Op de tekening hieronder is het schouderblad paars 

getekend. Bovenop het schouderblad zit nog een 

groot stuk kraakbeen en dat kun je ook voelen bij je 

paard.  Het kraakbeen is groen gekleurd in het 

plaatje. 

Bron: The horse anatomy workbook, M. Raynor, 2006 

Tijdens het lopen beweegt het schouderblad van het paard naar voren en naar achteren. Als het 

zadel te ver naar voren ligt, kan het schouderblad niet goed bewegen, omdat het zadel op of 

tegen het schouderblad ligt. En als het schouderblad niet goed kan bewegen, kan ook het 

voorbeen van het paard niet goed bewegen en daar krijgt het paard uiteindelijk allerlei (pijnlijke) 

problemen door. 

Nu je dit weet, wil je misschien je zadel juist wel extra goed naar achteren leggen. Maar te ver 

naar achteren is ook weer niet goed! Het stukje met de blauw gekleurde wervels, daar is het 

paard het sterkst om gewicht te dragen. Als je het zadel te ver naar achteren legt, komt het op de 

geel gekleurde wervels te liggen. Dat zijn de lendenwervels van het paard. Hier zitten geen ribben 

aan vast, dus hier kan het paard veel minder goed gewicht dragen. En onder de lendenwervels 

liggen de nieren van het paard. Het is niet fijn voor het paard als daar steeds het gewicht van een 

ruiter in het zadel op drukt. 

Ten slotte dan nog even iets over de blauw gekleurde wervels, dat zijn de borstwervels van het 

paard. Deze wervels hebben zoals je ziet grote uitsteeksels naar boven, dat noemen we de 

doornuitsteeksels. Deze moeten ook altijd vrij liggen van het zadel. Dus nu weet je ook waarom 

een zadel zo’n holle ruimte aan de onderkant heeft ;-). En je kunt nu vast ook wel bedenken dat 

als het zadel dus heel erg scheef zakt, het op de uitsteeksels van de borstwervels zal gaan drukken 

en dat is geen pretje voor je paard! Je kunt je paard helpen door met een krukje op te stappen, 

ervoor te zorgen dat je beugels even lang zijn en natuurlijk voldoende aandacht besteden aan je 

houding en zit. Want als jij scheef zit, gaat je zadel mee! 

 

 



 

 

We hebben op Het Paardrijk verschillende soorten zitlessen om jou en dus ook de paarden hier 

mee te helpen.  

Maar zadel ik nu goed op? 

Leg het zadel eerst te ver naar voren: 

Zoals hiernaast afgebeeld zien wij de paarden nogal eens in de les 

verschijnen. Je ziet hier het zadel op het schouderblad steunen en 

ook achterover liggen. Om het zadel nu op de juiste plaats te 

leggen, schuif je het vanuit deze positie naar achteren totdat je 

voelt dat het zadel als het ware in een soort kuiltje schuift, het is 

dan net of je het zadel niet verder naar achteren kunt schuiven 

zonder heel hard te duwen. 

Als het goed is, zou je nu ongeveer drie vingers tussen het schouderblad en de punt van het zadel 

moeten kunnen leggen.  

 

Hierboven ligt het zadel op de juiste plaats, voldoende ver achter het schouderblad. 

Als je twijfelt of je je zadel goed hebt liggen, vraag het dan altijd na bij je instructeur of de 

stalhulp! 

Meer weten? 

Wil jij graag nog meer leren over het passen van zadels, maar ook over verschillende soorten 

neusriemen, hoe je een hoofdstel in elkaar moet zetten en nog veel meer? Schrijf je dan snel in 

voor de opzadelcursus 2.0! De cursus wordt door Anita gegeven op vrijdag 24 april van 13.30u 

tot 15.30u. Deelname kost € 12,50 p.p. en de cursus gaat door als er minimaal 6 mensen 

meedoen. Bij 12 deelnemers zit de cursus vol! Inschrijven kan aan de bar in de kantine of via de 

mail; info@hetpaardrijk.nl 

 

Donderdag 23 april wordt er ook een opzadelcursus gegeven om te oefenen met opzadelen.  

Foto’s en tekst door Anita de Keijzer 
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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 VOL!!!! 
 
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. 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 


