
 

 

  

  

 

 

 

 Fijne zomer!  

 

Nieuwe jaar is begonnen! 

Het nieuwe paardenjaar is begonnen!  

Na superleuke ponykampen is het tijd om weer lekker te gaan 

paardrijden!  

 

Gelukkig mag alles weer. De kantine is weer open en iedereen mag 

weer naar stal zoals we graag zien.  

De opendag gaat helaas dit jaar niet door, wel hebben we natuurlijk 

heel veel andere leuke activiteiten om aan deel te nemen. Check 

daarvoor de agenda. 

Kom gezellig weer een bakje koffie drinken of geniet van onze 

lekkere zelfgemaakte panini’s!  

Tot snel! 

 

Paard van het jaarverkiezing 2021 

De open dag gaat helaas niet door maar de paard van het 

jaar verkiezing natuurlijk wel! Wie o wie is jouw 

lievelingspony of paard en verdient de titel paard van het 

jaar 2021! De stembus is geopend! Dus stemmen maar!!! 

Dit jaar helaas geen paardentaarten maken tijdens de open 

dag, maar natuurlijk zorgen we voor de paarden wel voor 

een heerlijk feestmaal! 26 september zullen we om 12.00 

uur live op facebook de verkiezing presenteren! Je hebt tot 

25 september 17.00 uur om je stem uit te brengen. 
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Paard van het jaar 2020  
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Zitcompetitie 

Ook dit jaar doen we weer mee met de FNRS zitcompetitie.  

Tijdens deze competitie wordt er een speciale zitproef gereden (met 

meerdere ruiters tegelijk) waarbij de ruiter op de houding en zit wordt 

beoordeeld. De competitie wordt gereden op een andere manege en ook 

op de paarden van die manege. Er wordt gestreden tegen ruiters van 

andere maneges en na de eerste ronde volgen er kwartfinales, halve 

finales en finales op andere data en locaties voor de beste ruiters. De 

uiteindelijke winnaar van de zitcompetitie mag zich "best zittende 

manegeruiter van het jaar" noemen!  

Er zijn vier verschillende categorieën en we kunnen per categorie maximaal 3 ruiters 

sturen. Daarom gaan we selecteren welke ruiters wij afvaardigen. 

Categorie 1: 10 t/m 12 jaar, in het bezit van F4-diploma of hoger 
Categorie 2: 13 t/m 17 jaar, niet in het bezit van het F8-diploma 
Categorie 3: 13 t/m 17 jaar, in het bezit van F8-diploma of hoger 
Categorie 4: 18 jaar en ouder, alle niveau's (ruiters moeten de galop wel voldoende 
beheersen) 

De selectie doen we in de week van 13 september. We komen kijken in de les. Wil je 
meedoen met de selectie dan kun je dit per mail of in de kantine doorgeven.  
Dan weten we in welke lessen we moeten komen kijken.   

De week van 20 september hoor je of je bij de selectie zit.  

Op zondag 26 september om 11.00 uur organiseren we voor de geselecteerden een 
oefenuurtje. De kosten hiervoor zijn € 17,50. Je rijdt met max 8 ruiters in de rijbaan. Bij 
veel animo komt daar 10.00 uur bij.  

3 oktober is de regiofinale in Rosmalen. Daar rijd je tegen andere maneges op paarden 
van manege de Grootte Wielen. Houd deze datum dus vrij in je agenda als je je opgeeft.  

Deelname hieraan kost € 25,- dat is inclusief € 15,- inschrijfgeld voor de competitie zelf en 
een stukje voor onze begeleiding die de dag mee zal gaan.  

De halve finale is op 21 november en de finale op 12 december.  
Houd hier ook rekening met inschrijfgeld en een begeleidingsbijdrage.  

Succes met oefenen!  

 

 

  



 

 

Kom je ook helpen!  

Er zijn na de vakantie weer heel veel beginners gestart met rijden. Voor deze lessen is 

het vooral de eerste periode fijn om een paar extra handjes te hebben. Ben jij op 

vrijdagmiddag van 15.00 – 18.00 uur vrij, dan kunnen we je hulp heel goed gebruiken! 

Drinken en iets lekkers krijg je van ons.  

Beginnerslessen zijn ook gestart op maandag 16.00 uur, Zaterdag 10.00 en 13.00 uur. Vrijdag 

15.00 (zijn voor de zomer gestart), 16.00 en 17.00 uur. Vrijdag is onze drukste dag. 

Alvast bedankt!  

Vacature stalmedewerker 

Anika heeft aangegeven het stalwerk fysiek niet te kunnen doen. Super jammer, gelukkig blijft ze 

werken bij de dagbesteding tot Mariëlle terug is van zwangerschapsverlof. 

Er is om deze reden een vacature vrijgekomen. Het gaat om 20 uur en is vooral op de middagen 

tussen 15.00 en 18.30 uur. De volledige vacature vind je op de laatste pagina.  

  

Tijd:   20.00 uur 

Leeftijd:  9 – 99 jaar 

Kosten:   €10,- 

 



 

 

Wendy – Menno – Amika - Roos 

Vandaag hebben we helaas afscheid genomen van Wendy. Haar beentjes 

waren zo pijnlijk dat we niet konden wachten op iedereen om afscheid te 

nemen. Wendy is in 2009 paard van het jaar geweest en heeft heel veel 

kinderen leren paardrijden. Ze was al met pensioen en heeft een heerlijke 

tijd gehad op de wei bij de veulens. Wendy is 26 jaar geworden.  

Menno heeft tijdens de vakantie een peesblessure opgelopen. Ook hij is 26 

en wordt niet meer beter. Wel kan hij zonder pijn lopen en heeft hij een 

super pensioenplek gevonden in Sint Oedenrode. Hij staat daar samen met zijn 

nieuwe maatje Manno (zie foto). Schattig he.  

 

Amika en Roos zijn nieuw op de manege. Ze zijn beide 4,5 jaar. Dat is nog 

best jong voor een manegepony. Daarom doen we voorlopig ook echt nog 

even rustig aan. Amika heeft al een lesje meegedaan, roos zal hier iets langer 

de tijd voor nodig hebben. Van knuffelen houden ze allebei dus dat komt 

goed.  

Saar mag ook meelopen in de les. Haar veulen Coco is enorm gegroeid, heb je haar al 

gezien? 

 

 

Malinca 

Lieve lieve Malinca. Zo een ontzettend bijzonder paard. Een uit duizenden, zoveel geluk dat wij je 

hebben mogen kennen. Wij kennen je al 15 jaar. Je bent nu 29, het is tijd om te gaan.  

Dank je wel voor alle mooie momenten. Voor alle liedjes die we samen gezongen hebben voor 

onze bijzondere kinderen. Love you forever. 19 september zal haar laatste dag op de manege zijn.   

  



 

 

 

 

Privelessen inplannen via de app 

Er zijn weer een aantal mogelijkheden voor privelessen. Deze kunnen heel makkelijk geboekt 

worden via onze app.  

Ook je les afmelden en zien welke lessen er al ingepland staan is heel fijn via de app! 

Mocht je de app nog niet hebben, hij is te downloaden via deze link 

https://manegeplan.azurewebsites.net/index.php?id=17173928  

Je hebt een persoonlijke inlogcode nodig, deze kun je via de mail aanvragen. 

 

 

 

Agenda 
 

Vast voor in de agenda onder voorbehoud van wijzigingen.  

26 september  Paard van het jaar verkiezing online! 

10 oktober F Proeven dag F1 tm F3 

17 oktober F proeven dag F4 en hoger 

30 oktober Spooktocht 

7 november  Sjors Sportief 

14 november Springwedstrijd 

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) 

  

https://manegeplan.azurewebsites.net/index.php?id=17173928


 

 

 


