
 

 

  

  

 

 

 

 Fijne zomer!  

 

Fijne zomer! 

Het Paardenjaar is al bijna ten einde. Een bijzonder jaar, maar we 

zien de toekomst zonnig tegemoet! 

24 juli zijn de laatste lessen voor de zomervakantie.  

6 september is de eerste lesdatum van het nieuwe paardenjaar. 

 

De kantine is weer open! En iedereen mag weer naar stal en kijken 

bij de lessen. Super fijn, we zien jullie graag voor een kopje koffie of 

thee! 

We wensen iedereen een fijne zomer! 

  

 Team Het Paardrijk 

 

Wijzigingen nieuwe paardenjaar 

In de zomervakantie zijn er altijd een aantal leswissels, bijvoorbeeld 

omdat uw kind naar de middelbare school gaat. 

Wil je van dag of tijd wisselen, geef het door! Dit kan door een 

mailtje te sturen naar info@hetpaardrijk.nl Geef ook aan welke 

dagen en tijden voor jullie mogelijk zijn. Wij kijken dan welke lessen 

er passen qua niveau en leeftijd. 

Ook als je niks doorgeeft, kan het zijn dat je een mailtje van ons 

ontvangt over een leswissel. We kijken alle lesgroepen na op niveau 

en leeftijd, en ook kunnen er groepen worden samengevoegd. 
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Zorro mocht als eenhoorn de  

Make a Wish van Yvon vervullen. Super 

leuk om dit te mogen doen! 
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Tariefwijzigingen per 1 aug 2021 

Dit jaar is er een flinke prijsstijging geweest in onze aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt per 

paard gerekend waardoor de hele aansprakelijkheidsverzekering verdubbeld is. Dit gaat om een 

flink bedrag per jaar. 

 

De aanschaf van paarden zijn ook nog eens heel kostbaar geworden. Een paard kost nu 2x zoveel 

dan vorig jaar. De prijsstijging is niet corona gerelateerd het zal in de toekomst ook geen rede zijn 

om prijzen te verhogen.  

 

De hoge aankoopkosten van paarden en de prijsstijging van de verzekering met daarna alle kosten 

die stijgen elk jaar, denk aan personeel, inkoop hooi en stro,  maakt dat we onze tarieven van de 

lessen moeten verhogen.  

Alle ruiters hebben een nieuwsbrief gekregen met daarin de incasso overzichten en de nieuwe 

tarieven. . Hieronder het overzicht van de manegelessen.  

Incasso overzicht  

Komend schooljaar bestaat uit 46 lesweken. Je betaalt er maar 43. De 3 lessen die je niet hoeft te betalen zijn voor 

calamiteiten voor jezelf of voor ons. ( denk aan code geel/oranje of rood of andere zaken van overmacht.  Meld je jezelf 

het hele jaar niet af en zijn er bij ons geen calamiteiten dan heb je 3 lessen gratis. Meld je je meer dan 3 lessen af dan 

wordt het lesgeld niet terugbetaald. De 3 niet betaalde lessen zijn verwerkt in de maandtarieven dus verdeeld over een 

heel schooljaar. Dit is als een maand 5 lessen heeft en dat kan voor iedereen anders uitvallen. Stop je eerder dan is de 

korting ongeveer evenredig met wat je rijdt. 

Incasso overzicht manegelessen € 15.50 € 17.50 

Incassodatum Aantal lessen 46 Jeugdlessen Volwassenenlessen 

01-09-2020 4 € 62.00 € 70.00 

01-10-2020 4 € 62.00 € 70.00 

01-11-2020 4 € 62.00 € 70.00 

01-12-2020 4 € 62.00 € 70.00 

01-01-2021 4 € 62.00 € 70.00 

01-02-2021 4 € 62.00 € 70.00 

01-03-2021 4 € 62.00 € 70.00 

01-04-2021 4 € 62.00 € 70.00 

01-05-2021 4 € 62.00 € 70.00 

01-06-2021 4 € 62.00 € 70.00 

01-07-2021 3 € 46.50 € 52.50 

totaal 43 betalende lessen € 666.50 € 752.50 

Wil je het incasso overzicht voor de ponystartles of springles nogmaals ontvangen stuur dan een 

mailtje naar info@hetpaardrijk.nl 

 

Tarieven privelessen per 1 aug 2021 

Uur priveles € 45,- 

Half uur priveles € 27,50 

Wil je springen wordt hier een toeslag van € 5,- voor gerekend.  

Ook de pensionprijzen zijn aangepast. Deze zijn te vinden op de website 

Mocht je helaas opzeggen kan dit in de zomervakantie zonder opzegtermijn tot 15 aug.  

 

  



 

 

 

Warm weer protocol 

Als het warm of benauwd is hebben paarden hier meer last van dan dat wij dat hebben. Als de 

weersomstandigheden zodanig zijn dat het niet fijn is voor de paarden kan het management 

besluiten een van de weersprotocollen in te schakelen. 

Protocol 1: Meer stappen. Korter galopperen, minder actieve les dan gewoonlijk, in de reguliere 

lessen niet springen. Springlessen nog wel, maar ook minder actief.  

Protocol 2: Geen galop, geen springen. Springlessen wordt een alternatief 

programma aangeboden met of zonder paard met als thema springen. Meer 

stappen tussendoor. 

Protocol 3: Niet rijden maar aangepast programma zoals spelletjes met paard aan 

de hand, water spelletjes, pony pimpen etc. 

De protocollen worden bepaald op temperatuur en luchtvochtigheid. Daarom kan 

er helaas geen temperatuur aan worden gehangen. Een benauwde dag met een 

lagere temperatuur kan voor een paard net zo vervelend zijn als 30 graden. 

Houd er met warme dagen rekening mee dat de les net iets anders kan gaan dan 

normaal en... neem droge kleding mee!        

 

Rebecca weer terug 

Vanaf 2 juli is Rebecca weer terug van haar zwangerschapsverlof. Dit betekent dat de lessen op 

vrijdagmiddag en dinsdag vanaf juli weer door Rebecca gegeven zullen worden. Fijn dat ze weer 

bijna terug is! Teamleden super bedankt voor al het invalwerk! 

 

 

Tessa 

Helaas hebben we geen goed nieuws gekregen over Tessa. Ze had zich vast 

gerold in de stal en daarbij haar knie geblesseerd. Die is gebroken. Er zijn 3 

stukjes bot afgebroken. Die moeten eruit. Dat betekent dat ze 2 juli 

geopereerd gaat worden. Er zit een kans in dat de operatie niet lukt en dat 

we afscheid van haar moeten nemen. Duimen jullie mee dat alles goed 

gaat?  

 

 



 

 

 

Tandarts voor Paarden 

Komende weken gaan de paarden naar de tandarts. Een belangrijke 

verzorging voor het paard. Met scherpe tanden is het niet fijn rijden met een 

bit in je mond. Daarom is het belangrijk om elk jaar even te checken en als 

het nodig is te behandelen.  

 

 

Word Ponykampbegeleider! 

Ben jij 16 jaar of ouder en vindt je het super leuk om met paarden en kinderen te werken. 

Geef je dan op als Ponykamp begeleider!  

Wat wordt er verwacht 

- Je helpt mee met de kleine ruiters bij het opzadelen, opstappen en met de 

spelletjes 

- Je zorgt voor ranja en iets lekkers 

- Je houdt toezicht of begeleidt spelletjes als er even niet gereden wordt. 

- Je doet hand en spandiensten voor de instructeur en op stal, zoals dingen 

klaarzetten voor de les, helpen paarden binnen zetten etc. 

- Je hebt veel energie en helpt mee met het zorgen voor een leuke week voor de 

deelnemers! 

Wat krijg je er voor terug 

- Een super leuke week! (of drie dagen) 

- Je mag blijven slapen en mee eten 

- Lekker veel paardentijd 

- Super leerzaam om te zien hoe het achter de schermen werkt 

Wanneer 

De ponykampdatums vindt je verderop in het paradepaardje. Je mag alle dagen komen 

maar je mag ook je beschikbaarheid opgeven. Minimaal 6 dagdelen bij de 5 daagse en 3 

dagdelen bij de 3 daagse.   

Ben jij onze kandidaat mail dan naar info@hetpaardrijk.nl 

Ben je 18+ en kun je goed tegen weinig slaap, hulp bij de nachtdiensten is ook van harte 

welkom       
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Manegecompetitie online proevenrijden  

Er zijn nog een aantal plekjes om mee te doen aan de online competitie. 

Zo kun je toch nog je F-proefje halen! 

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 de proevendagen. Effen 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 zitten. Je kan je hiervoor 

opgeven via de app, er zijn speciale zondagen voor de 

competitie gereserveerd op 4, 11 en 18 juli. 

 

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/


 

 

 

 

Vrijwilliger activiteiten 

Voor de wedstrijden en andere activiteiten zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Je helpt 

mee met bijvoorbeeld het voorlezen van de proeven, het helpen opzadelen op stal, 

meelopen bij de sjors sportief kinderen, ondersteuning in de kantine en nog veel meer. 

Het is niet alleen ontzettend gezellig maar ook super leerzaam. Weet je nog niet hoe 

bepaalde dingen moeten dan leren we je dit.  

Ben je 14+ en rij je minimaal F4 niveau.  

Ben je ouder en vindt je het leuk om tijdens activiteiten te helpen achter de bar. 

Meldt je dan aan als vrijwilliger via info@hetpaardrijk.nl Kijk hieronder vast naar het 

activiteiten scherm en geef door wanneer je kunt. 

 

Agenda 
 

4 juli  Proefgerichte privelessen 

11 juli  Proefgerichte privelessen 

18 juli  Proefgerichte privelessen 

24 juli  Laatste lesdag 

26 – 30 juli Ponykamp week 1 

2 – 6 aug Ponykamp week 2 

8-9-10 aug Ponykamp 3-daagse 

30 aug – 3 sep Ponykamp week 3 

6 september Eerste lesdag 

Vast voor in de agenda onder voorbehoudt van wijzigingen. Opgeven nog niet mogelijk! 

27 september  Open dag 

10 oktober F Proeven dag F1 tm F3 

17 oktober F proeven dag F4 en hoger 

30 oktober Spooktocht 

14 november Sjors sportief 

21 november  Sjors Sportief 

28 november F proeven dag F1 tm F3 

12 december F proeven dag F4 en hoger 

19 december Carrouselwedstrijd ( als er geen corona regels meer zijn) 
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