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Fijne zomer! 

Het Paardenjaar is al bijna ten einde. We kunnen terugkijken op een 

hele mooie show in november Jungle Book. Op veel creativiteit in de 

corona crisis met leuke youtube filmpjes op facebook. Geboortes 

van veulens en een dochtertje voor Ingrid en een zoontje voor Jaap 

en Merel. 

Laten we vooral ook postitief naar de toekomst kijken, naar leuke 

paardenmomenten, en laat de manege vooral even een rustpunt 

zijn om bij te komen van alles wat er gebeurt. 

 

12 juli openen we een audiotour! Een leuk uitje voor de hele familie. 

Een kijkje achter de schermen van de manege en allerelei leuke 

weetjes over paarden.  

11 juli zijn de laatste lessen voor de zomer. 24 augustus is de eerste 

lesdatum van het nieuwe paardenjaar. 

 

Lees meer over onze audiotour en de 

andere activiteiten 

 

We wensen iedereen een fijne zomer! 

  

 Team Het Paardrijk 
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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! 



 

 

 

Inhalen lessen 

Op 6 en 20 september komt er een inhaaldag. Je kunt je hier nog niet voor inschrijven. 

Alleen de datum is vast gepland. Informatie hierover volgt. 

We zijn druk met de lesplanning voor het komende jaar het is daarom niet mogelijk om 

nu al inhaallessen voor na de zomervakantie af te spreken.  

 

Heb je wijzigingen voor het nieuwe jaar geef het door! 

Alle ruiters hebben een persoonlijke mail gehad met daarin de informatie over de incasso 

voor het nieuwe jaar. 

Mocht je besluiten te stoppen, na 1 aug is er een opzettermijn van 1 maand.  

 

Plek zilverles 

De zilverles is voortaan op donderdag van 20.30 -21.30 uur. 

Er zijn nog plekjes vrij voor deze les. 

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 en kost € 19,- per les voor jeugdruiters en € 21,- voor 

volwassen 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). 

 

Uitslag online proevenrijden 

Afgelopen tijd is er druk gereden voor het online proevenrijden van F1 tm F13. Er waren 

mooie prijzen te winnen. De uitslag is bekend gemaakt op facebook. Alle deelnemers 

hebben een bericht gehad. 



 

 

Audiotour 

Altijd al willen weten wat er gebeurt achter de schermen van de 

manege en wil je leren over paarden. Dan kun je vanaf 18 juli een 

audiotour boeken.  

De tour is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 – 16.00 

uur, andere dagen op afspraak.  

De tour is corona proef en geschikt voor kinderen en volwassenen.  

Aan het begin mag je per groep snoepjes scheppen om aan de 

paarden te geven. Je sluit af met koffie/thee of limonade. 

Het tourarrangement kost € 7,50 voor volw. En € 5,- voor kinderen.  

(incl. koffie/thee/limo en paardensnoepjes) 

 

Paard&Contact start na de zomervakantie 

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 makkelijk gaat. Om je dit te leren bieden we de cursus 

Paard&Contact aan.  

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 10.30 – 12.00 uur en kost € 87,50 

 

Datums: 5 – 12 – 19 – 26 september 3 – 10 en 17 oktober. 



 

 

Ponykamp herfstvakantie 

Het ponykamp van de meivakantie is verplaatst naar 

de herfstvakantie. Op 18-19-20 oktober is er een 

driedaagse met slapen. Het ponykamp kost € 210,- 

 

 

Privélessen 

In de zomervakantie is het mogelijk om privélessen af te spreken. Kom gerust voor een 

leuke buitenrit of andere activiteit. Sommige paarden gaan deze zomer naar de wei, ze 

zijn dus niet allemaal op de manege. 

 

Agenda 

9 september inhaaldag 

13 september Buitenritten 

20 september inhaaldag  

27 september Open dag 

4 oktober F1 – F3 

11 oktober F4 en hoger 

18-19-20 oktober Ponykamp 3 daagse 

25 oktober herfstbuitenrit 

31 oktober Spooktocht 

1 november Sjors sportief 

8 november F1-F3 

22 november F4 en hoger 

13 december springwedstrijd 

 

  


