
 

 

  

  

 

 

 

Beetje bij beetje eindelijk weer open!  

Eindelijk is het zover. Vanaf 19 mei mogen we weer in de binnenrijbaan 

rijden. Meer plek om te rijden, geen zorgen over het weerbericht en je 

verstaat je instructrice beter. Ouders of vrienden mogen helaas niet kijken. 

We hopen dat ook dat snel weer kan. 

Vanaf 26 mei mogen ouders weer helpen opzadelen, de week ervoor mogen 

kinderen wel weer eerder komen zodat we met de stalmedewerkers het 

opzadelen weer eens kunnen oefenen. (zie aparte nieuwsbrief voor ruiters). 

Het terras en de kantine zijn nog niet open. Je mag wel op het terras zitten 

om daar even te wachten.   

Na een super leuk kamp in de meivakantie komt ook de zomer er weer aan. 

Er zijn nog een paar plekjes, dus meldt je snel aan! 

Ook in dit paradepaardje weer veel leuke activiteiten. Fijn om jullie weer zo 

lekker met de paarden bezig te zien! 

Team Het Paardrijk 

 

Manegecompetitie online proevenrijden  

Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar online proevenrijden! 

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

Dit doen we in een privéles. Aan het begin van de privéles neem je met de 

instructrice nog even de laatste dingetjes door en oefen je het proefje 

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

filmen we vanaf de C. Alle filmpjes worden voor 25 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. Ook 

als je voor het eerst een proefje wil rijden. 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 (€ 25,50)  en is bedoeld voor o.a. de jury en de tijd die in 

het beoordelen gaat kosten Je kan je hiervoor opgeven via de app, er zijn 

speciale zondagen voor de competitie gereserveerd op 4 – 11 en 18 juli. 

Mei - juni 2021 
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Voltige  

Kunstjes doen op een paard? Zo wordt voltige soms wel genoemd, maar het is veel meer dan dat! 

Voltige is een echte teamsport waarbij je kracht, lenigheid, balans en conditie traint, zowel op het 

paard als ernaast. Voltigeren is niet alleen heel leuk, maar ook goed voor het ontwikkelen van je 

paardgevoel, wat je weer helpt om nog beter te leren paardrijden. En ook als je paardrijden soms 

nog een beetje spannend vindt, kun je door voltige leren om meer ontspannen op het paard te 

zitten. Je kunt op 18 en 25 april meedoen aan een voltigeles. In iedere les komen andere 

oefeningen aan bod, dus je kunt je opgeven voor alle twee de lessen als je dat leuk vindt. Maar je 

mag natuurlijk ook gewoon één of twee lessen mee komen doen. 

Wanneer:  30 mei 10.30 uur en 11.30 uur 

13 juni 11.00 uur  

27 juni  11.00 uur 

Duur: 1 uur per les 

Kosten: 1 inhaalles, je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen, die betaalt dan een 

losse les. 

Maximaal 8 deelnemers geschikt voor alle niveau’s 

 

 

 

 

 

 

Leren longeren 

Het ziet er zo simpel uit, een paard rond laten lopen aan een longeerlijn. Maar om het goed en 

veilig te doen, is nog niet zo makkelijk als het lijkt! In deze workshop ga je een eerste begin maken 

met leren longeren. Je leert hoe je de longeerlijn veilig vasthoudt, 

hoe je de longeerzweep op de juiste manier gebruikt en hoe je de 

hulpen moet geven bij het longeren.  

Uiteraard ga je ook echt zelf oefenen met longeren! 

Wanneer:  30 mei 13.00 uur 

Duur: 1 uur 

Kosten: 1 inhaalles 

Maximaal 6 deelnemers leeftijd vanaf 10 jaar.  



 

 

Paard & gedrag 

Paarden communiceren met lichaamstaal en wij mensen moeten deze taal leren “verstaan”. Ook 

nemen paarden de wereld anders waar dan wij. Wist jij bijvoorbeeld dat een paard recht onder 

zijn neus niks ziet? En dat hij veel beter kan ruiken dan mensen? 

In deze korte cursus gaan je meer leren over hoe paarden de dingen om zich heen waarnemen en 

hoe je de lichaamstaal van het paard kunt lezen. Hierdoor zal je het gedrag van het paard nog 

beter gaan begrijpen en dat maakt het paardrijden weer een stuk leuker dan het al was! Ook voor 

ouders die wat meer over paarden willen leren, is dit een leuke 

cursus!  

Wanneer:  30 mei 14.15 uur 

Duur: 1 uur 

Kosten: 1 inhaalles (of een losse les voor een introducée) 

Maximaal 12 deelnemers  

 

Interactive anatomieles 
Weet jij waar de knie van het paard zit? En kun jij de elleboog van het paard ook voelen? Wist je 

dat het paard eigenlijk op de punten van zijn middelvingers loopt? Het hart van een paard klopt 

tussen de 28 en de 40 keer per minuut, maar wist je dat je dat ook zelf bij het paard kunt voelen? 

Deze en nog veel meer leuke wetenswaardigheden ga je leren en 

ontdekken in de workshop interactieve anatomie.  

Wanneer:  13 juni 12.30 uur 

Duur:  1 uur 

Kosten: 1 inhaalles  

Maximaal 10 deelnemers 

 

 

Hoe maak ik mijn paard netjes voor de F Proeven 

Je vindt het leuk om mee te doen aan de F-proefjes op de manege en je wilt er dan natuurlijk 

samen met je paard of pony helemaal tiptop uitzien! Maar waar moet je dan allemaal op letten? 

Dat ga je in deze les leren! En dat niet alleen, je gaat ook leren hoe je je pony kunt invlechten. Dat 

kan op verschillende manieren die je allemaal uitgelegd krijgt en daarna mag je zelf met wat hulp 

gaan oefenen! 

Wanneer:  27 juni 15.00 uur  

Duur: 1 uur 

Kosten: 1 inhaalles 

Maximaal 12 deelnemers 



 

 

Poets- en opzadelcursus voor ouder en kind 

Je volgt al een tijdje paardrijlessen, maar toch vind je het borstelen van je pony soms nog best een 

beetje lastig en een beentje optillen om hoeven te krabben is eigenlijk ook wel heel spannend… 

En hoe moet die neusriem ook wel weer vast? En hoe weet ik nu zeker of het zadel op de juiste 

plaats op de rug van mijn pony ligt? 

Herken jij deze dingen? En wil je nog een keertje oefenen met hulp? Dan is de poets- en 

opzadelcursus helemaal iets voor jou! We leggen alles nog eens rustig uit en daarna ga je zelf 

oefenen. En weet je wat nou zo leuk is? Na afloop krijg je een handig boekje mee waarin je alles 

nog eens rustig na kunt lezen! Ook ouders mogen deelnemen aan deze 

opzadelcursus.   

Wanneer:  27 juni 12.45   uur 

Duur: 2 uur 

Kosten: 1 inhaalles, ouders kunnen inhaalles kind gebruiken. 

Maximaal 12 deelnemers 

 

Inhaallessen 

Wanneer: 27 juni  

13.00 groepsles zonder galop 

10.00 groepsles met galop 14+  

11.00 groepsles met galop tot 14 jaar. 

Duur 1 uur 

Kosten: 1 inhaalles 

Maximaal 9 deelnemers 

 

We organiseren tot de zomervakantie extra activiteiten voor het inhalen van lessen. Na de zomer 

wordt het moeilijker om in te halen en kan dit alleen nog in een andere les. Inhaallessen zijn geldig 

tot 31-12-2021.  



 

 

Quatro 

Quatro loopt de laatste tijd niet helemaal lekker. Soms is hij kreupel en 

soms niet. Daarom hebben we hem laten onderzoeken door de dierenarts. 

Daaruit bleek dat hij aan zijn voorbenen artrose heeft en een verbeend 

hoefbeen. Dat is niet zo goed nieuws. 

Quatro heeft hiervoor nu medicijnen gekregen, hij kan daardoor nog 3 

maanden tot een half jaar pijnvrij lopen. Quatro volgt nu een speciaal 

programma waarbij hij een week 10 min moet stappen en daarna weer 20 

min mag rijden, tot dit weer opgebouwd is naar zijn oude niveau.  

Of Quatro na de zomervakantie in de lessen mag lopen hangt helemaal af 

of hoe lang de medicijnen werken. Hou er rekening mee dat we afscheid 

van hem moeten gaan nemen. Quatro is pas 10 jaar. Hij heeft dit 

waarschijnlijk gekregen doordat hij zijn jonge jaren op de renbaan heeft 

gelopen. 

 

Ponykamp  
In de meivakantie en de zomervakantie zijn er ponykampen. Superleuk om veel te leren met en 

over paarden. 

Elke dag lekker paardrijden, springen, rijden in het bos en heel veel leuke spelletjes.   

Er wordt geslapen in groepsaccommodatie Het Aardrijk waar stapelbedden tot ieders beschikking 

zijn. Er zijn extra slaapruimtes gemaakt zodat er zo min mogelijk kinderen op een kamer slapen.  

We zullen bij de kampen de richtlijnen van het RIVM volgen.  

Mocht wegens coronamaatregelen vanuit de overheid een ponykamp niet door mogen gaan 

wordt het gehele bedrag geretourneerd. 

Wacht niet te lang, vol=vol  

Datums ponykamp 2021 

3 daagse: 8-9-10 augustus 2021  
 
week 1: 26-30 juli 2021 VOL 
week 2: 2 – 6 augustus 2021 
week 3: 30 aug – 3 september 2021 

Meer informatie en het inschrijfformulier vind je op www.hetpaardrijk.nl 

  

http://www.hetpaardrijk.nl/


 

 

Tweedehands paardenspullen markt 
In de coronatijd hebben we heel veel spullen gekregen voor de manege. Dit varieert 

van dekens tot rijbroeken, caps en bodyprotectors. Marja gaat ons helpen met de 

verkoop hiervan.  

"Marja voor Ruiters'' heeft een ruimte ingericht op de manege met 2e hands 

paardenspullen.  

 

Vanaf 21 mei is Marja we elke zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur aanwezig. Wil je 

een andere dag komen dan kun je een afspraak maken. Dit kan per mail 

info@marjavoorruiters.nl of telefoon 06-34856821.  

 

“Marja voor Ruiters” is ontstaan uit het atelier dat Marja heeft. Haar atelier heeft een 

borduurservice en er worden o.a. Plastrons, touwhalsters met leadrope en 

hondenhalsbanden van PPM touw gemaakt, dekjes en dekens bedrukt of geborduurd. 

Verder maakt Marja ook armbanden van paardenhaar. Ga hiervoor naar de site  

“Horsehair2wear.nl”  

Inmiddels is de dienstverlening uitgebreid met een webshop waar alles wat u nodig 

heeft in de paardensport, zowel recreatief als wedstrijdgericht, te bestellen is. 

Heeft u een idee wat u gemaakt wilt hebben zoals een plastron of een dekje met strass 

of iets dergelijks, kom dan langs om uw idee werkelijkheid te maken. Kijk ook eens op 

www.marjavoorruiters.nl 

 

Agenda 
 

30 mei  10.30  Voltige 

   11.30  Voltige 

13.00  Leren Longeren 

14.15 Paard & Gedrag   

6 juni 11.00  Buitenrit VOL 

13 juni 11.00  Voltigeles   

12.30 Interactive anatomie 

13.45 Paard & Gezondheid  

20 juni  11.00  Buitenrit VOL  

27 juni  11.00 Voltige 

   12.45    Opzadelcursus voor ouders 

                            15.00     Hoe maak ik mijn paard klaar voor de F proeven 

  13.00 inhaalles zonder galop 

  14.00  inhaalles met galop 14+ 

  15.00  inhaalles met galop tot 14 jaar 

4 juli  Proefgerichte privelessen 

11 juli  Proefgerichte privelessen 

18 juli  Proefgerichte privelessen 


