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Nieuws 

Fijn dat we allemaal weer mogen gaan paardrijden! Het is even 

wennen en aanpassen, want ook wij moeten aan allerlei regels 

voldoen.  

Na een persconferentie duurt het soms nog zeker een week voordat 

we weten wat wel en niet mag. Erg lastig maar geduld hebben is de 

enigste optie. De binnenrijbanen mogen vooralsnog alleen gebruikt 

worden voor privelessen en voor pensionklanten. Hoe dat straks 

gaat met slecht of heet weer weten we niet, duimen maar dat ze 

snel de binnenbakken openstellen voor extreme 

weersomstandigheden.  

Langzaam zullen we weer beginnen met privelessen, buitenritten, 

en andere leuke activiteiten.  

Er zijn veel vragen over hoe zit het met de lessen in Maart, wanneer 

kunnen we gaan inhalen en wat gaan we in de zomer doen. Ook hier 

geven we in dit paradepaardje antwoord op. 

Allereerst wil ik jullie iets vertellen over wat de impact van de 

coronacrisis heeft op de manege.  

16 maart hebben we te horen gekregen dat de manege moest 

sluiten en dat er geen lessen meer gegeven mochten worden. Geen 

inkomsten meer van lessen, privelessen en kantine. Onzeker over 

hoe lang dit ging duren, wilde we wel iedereen laten weten over 

hoe we met deze crisis om zouden gaan.  

We vroegen een vrijwillige bijdrage om de kosten voor o.a. het voer 

van de paarden zo laag mogelijk te houden. Een bedrag die naar ons 

inzicht voor iedereen is te overzien en wat ons enorm zou helpen. 
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We hebben iedereen bij het 

starten van de lessen een 

persoonlijke mail gestuurd, 

heb je hem niet gehad neem 

dan contact met ons op! 



 

 

De vraag is niet of we de crisis als manege overleven maar hoe groot de extra schuld is 

waarmee we achterblijven. 

Ook al mogen de lessen nu starten en is er een incasso van april gedaan, deze lessen 

moeten wel ingehaald worden. Voor een deel kan dit in de ‘normale’ lessen en voor een 

deel zullen we hier extra inhaaldagen voor gaan organiseren. Hiervoor moet budget voor 

gereserveerd worden. 

De gemiste inkomsten van de privelessen, wedstrijden en kantine komen daarbij. 

Ook is het heel onzeker wat er wel en niet mag met de ponykampen. Een bron van 

inkomsten voor ons waar we niet zomaar zonder kunnen. 

De gemeente steunt ons met een extra lening, die terugbetaald moet worden. De bank 

steunt ons met het uistellen van afslossing, wat wel betekent dat we een half jaar meer 

rente betalen. Ook dit gaat om een behoorlijk bedrag. 

Achter de schermen zijn we druk geweest met het besparen van kosten. Zo zijn er 

paarden naar de wei gegaan en hebben we paarden die niet geschikt genoeg zijn voor de 

lessen te koop gezet. Muppet heeft zo Vera als nieuwe eigenaar (onze 

paardenfluisteraar). Rachelle, Pip en Sen staan nog te koop. Door effecient te werken kan 

dat, hoe moeilijk soms ook, het wel helpen om op de been te blijven. 

Iedereen heeft het moeilijk in deze tijd. Soms doordat je iemand niet mag bezoeken, 

soms omdat je zelf een zwakke gezondheid hebt en soms omdat iemand zijn baan is 

kwijtgeraakt. We delen het samen. Daarom vinden we het niet oprecht om nu voor ons 

een grote inzamelingsactie te gaan doen of allerlei donaties te vragen als dat niet nodig is. 

Dat wil niet zeggen dat we het niet nodig hebben of er niet ontzettend dankbaar voor zijn.  

Wat helpt ons het meest is jullie steun door naar de lessen te komen, extra activiteiten te 

boeken, straks leuke dingetjes op de spullenmarkt kopen en een extra kopje koffie nemen 

als het terras weer open mag. Of er bijvoorbeeld voor te kiezen niet alle lessen in te 

halen. Ook jullie vertrouwen dat we het voor iedereen zo goed mogelijk willen doen  

(wat niet altijd kan) en begrip voor de keuzes die we maken zijn erg fijn. 

Als het financieel voor iemand moeilijk wordt om te paardrijden, weet dan dat we achter 

de schermen bezig zijn met activiteiten met paarden die laagdremeliger kunnen 

aanbieden. Zo kan iedereen het contact met de paarden behouden ook al is dat niet altijd 

op zijn rug. 

Dank jullie wel voor jullie vertrouwen!  

Peter& Anneke 

 Sven & Joris  

  De paarden en Het Paardrijk Team 



 

 

Lessen volwassenen 

Ook de 18+ ers mogen weer starten. Deze lessen starten komende maandag al. Voor 

deze groep is een vrijwillige incasso gedaan van 25 euro. (tenzij anders aangegeven).  

Vanaf 11 mei zijn er nog 3 lessen die gereden kunnen worden. We zullen de 25 euro 

verrekenen met het bedrag van de 3 lessen en dit in juni extra afschrijven. Heb je geen 

bijdrage gedaan zullen er in juni 3 extra lessen afgeschreven worden. Dit doen we tenzij je 

aangeeft per mail dat de donatie mag blijven staan.  

Jullie ontvangen hier een aparte mail over. 

 

Lessen van April 

Vanaf nu is het ook mogelijk om de gemiste lessen van april in te halen. Je hebt hiervoor 

tot 31 december de tijd. Daarna vervallen de lessen. Voor springlessen, ponystartlessen 

en de G ruiters zullen aparte dagen georganiseerd worden. Er zullen ook extra 

inhaaldagen georganiseerd worden om de druk in de lessen van veel ruiters laag te 

houden. Hou hiervoor o.a. facebook en de website ook goed in de gaten. Wanneer dit 

gaat plaatsvinden weten we nog niet. We houden jullie hiervan op de hoogte. 

 

Lessen van Maart 

We hebben in onze nieuwsbrieven nog niets gecommuniceerd over de lessen van Maart. 

Iedereen heeft 2 lessen in maart gemist. Maandag en dinsdag ruiters hebben 3 lessen 

gemist.  

Iedereen krijgt van ons aan het begin van het jaar 3 lessen van ons. Deze lessen zijn er 

voor als je een keer niet kunt, je kunt de lessen immers niet inhalen (muv feestdagen). Er 

zijn maar weinig ruiters die meer dan 1 les hebben gemist afgelopen jaar. Daarom hebben 

we besloten deze 3 gratis lessen te gebruiken voor maart. Dat betekent dat je deze lessen 

niet kun inhalen. Heb je wel meer dan 3 lessen gemist afgelopen jaar, dan mag je 1 les 

hiervan inhalen. Als je dit wilt kun je dit zelf aangeven bij ons.  

 

Lessen Hemelvaartsdag en Pinksteren 

Deze dagen gaan de lessen door. Dit verlicht de druk op alle lessen die al ingehaald 

mogen worden. 

 

 

 



 

 

MELD JE LES AF ALS JE NIET KOMT!! 

Op dit moment zadelen we alle paarden voor iedereen op. Dat is een hele klus. Afgelopen 

week hebben we gemerkt dat ruiters hun les niet afmelden. Zonde van al het werk en 

zielig voor de paarden die lang met een zadel op hun rug in de stal staan.  

Naast het opzadelen is de paardenplanning een hele klus. We zorgen ervoor dat alles zo 

goed mogelijk verdeelt wordt onder de paarden zodat ze niet te veel spierpijn krijgen. ook 

zij hebben een aantal weken niet gesport! Als je niet kan geef dit dan minimaal 1 dag van 

te voren aan ons door! De paarden en helpers zijn jullie dankbaar! 

 

Privelessen 

Het is weer mogelijk om privelessen te rijden. Ruiters die al ingedeeld stonden in 

privelessen krijgen voorrang op tijd en dag. Zij krijgen apart bericht. 

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

€ 25,50 voor een half uur en € 43,50 voor een uur. 

Privélessen mogen in groepjes van 2 ruiters. Dan kost een half uur € 20 euro per persoon en een 

uur € 30,- per persoon. 

Lessen van 3 kwartier zijn helaas tijdelijk niet mogelijk. 

Wij zadelen de paarden op en af tenzij anders aangegeven. Kun je je paard zonder hulp zelfstandig 

opzadelen mag je dit zelf doen. Dit spreken we per mail met elkaar af. 

 

Online proevenrijden! 

Er morgen voorlopig geen wedstrijden op de manege 

georganiseerd worden, maar wel online! 

Dus wil je toch nog je F proef halen dit jaar dat kan! 

De laatste 5 minuten van je priveles rij je de geoefende proef. Dit 

filmen we vanaf de C. Alle filmpjes worden voor 1 juli beoordeeld 

door een echte jury. Je krijgt daarna je protocol en de uitslag. Er 

zijn leuke prijzen te winnen! Wat precies volgt. 

Alle proeven mogen meedoen. We rijden altijd versie A. Voor het rijden van een proef gelden 

dezelfde regels als bij een proevendagen. Effe kleding en witte handschoenen. 

Deelname aan de proefjes kost € 10,-. Dit bedrag komt naast de kosten van de priveles en is 

bedoeld voor o.a. de jury en de tijd die in het beoordelen gaat kosten. 

 

 



 

 

Ponykampen 

Wat er in de zomer gaat gebeuren is nog onbekend. We gaan ervanuit dat de kampen 

doorgaan alleen wellicht het slapen niet. Er is nog geen incasso gedaan van de kampen dit 

doen we pas als we dingen zeker weten. Je kunt je wel gewoon opgeven voor een kamp. 

Alleen voor week 3 is er nu een reservelijst.  

Ook zullen er in de vakantie tal van andere activiteiten te doen zijn, hierover volgt nog 

bericht.  

 

Proefgericht privéles rijden 

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 eruit? 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 15.00 uur. Paarden kunnen overdag, 

pony’s die overdag in de les meedoen kunnen vanaf 18.00 uur (die rijden nl ook mee in de 

groepslessen). 

 

Afscheid Wendy 

Helaas gaat instructrice Wendy afscheidt nemen van ons team. Zij heeft de moeilijke 

keuze moeten maken te moeten kiezen voor een baan met meer uur. We wensen haar 

heel veel succes met haar nieuwe baan! Wendy zal tot half-eind mei nog blijven lesgeven. 

 

Bereikbaarheid Het Paardrijk 

Wij zijn op dinsdag donderdag en vrijdag op kantoor werkzaam. 

Mail wordt elke dag gelezen. Afmeldingen worden dagelijks 

verwerkt. Soms is er even geduld nodig voor een antwoord we zijn 

er dan nog mee bezig. 

  



 

 

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 Buwalski-wekker, 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 
 
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. 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 


