
 

 

  

  

 

 

 

 Fijne zomer!  

 

BINKY paard van het jaar 2021 

Ook dit jaar is er weer super veel gestemd op 

jullie favoriete paarden & pony’s. Het ging 

aardig gelijk op, maar de echte uitblinker dit 

jaar is BINKY!! Op onze facebookpagina waren we live om verslag te 

doen van dit superleuke moment. Kijk gerust het filmpje nog eens 

terug.  

 

Herfstvakantieactiveiten 

Ook deze vakantie organiseren we weer hele leuke activiteiten. Wil je 

meer leren over het gedrag van een paard? Of leren hoe je een paard 

longeert? 

Wil je beter leren opzadelen of als ouders leren hoe dit moet. 

Of lekker sporten met de Ruiterfit en Val training. 

Doe lekker mee! 

 

Opgeven kan via de Manegeplan-app. 

 

• Dinsdag 26 oktober  

• 14.00u-15.00u Voltigeles (t/m 12 jaar) € 15,50 

• Woensdag 27 oktober 

• 11.00u-13.00u Opzadelcursus (kinderen en ouders) €10,- 

• 13.00u-14.00u Workshop Paard & Gedrag (nieuwe cursus) €10,- 

• Donderdag 28 oktober 

• 13.00u-14.00u Ruiterfit en valtraining € 10,- 

• 14.00u-15.00u Voltigeles (t/m 12 jaar) € 15,50 

• 15.00u-16.00u Basisworkshop longeren (vanaf 10 jaar) € 15,50. 

▪ Zaterdag 30 oktober 

• Spooktocht 
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Winterdeken, hoe doe je dat? 

De herfst is in aantocht en dat betekent dat 

de paarden als het kouder wordt dekens op 

krijgen. De dekens zorgen ervoor dat de 

paarden niet zulke lange haren krijgen en 

daardoor minder zweten tijdens het rijden. 

Als paarden in de winter veel zweten duurt 

het lang tot ze droog zijn en kunnen 

daardoor verkouden worden.  

Niet alle paarden en pony’s krijgen een 

deken. We bekijken per paard wat fijn voor hem is.  

In dit youtube filmpje legt vlogger Destiny uit hoe je een deken op moet doen. Superhandig om vast 

te bekijken.  

https://www.youtube.com/watch?v=0SA8OkhaRVk 

Deken op doen kan een onderdeel van de les zijn in de eerste week dat de dekens weer omgaan.   

 

Pjotter met Pensioen 

Onze lieve Pjotter. We kochten 15 jaar geleden de manege met de 
paarden erbij. Pjotter was een van hen. Al die 15 jaar heeft ze zich 
meer dan 100% ingezet voor ruiters met een beperking, voorop op 
buitenrit, beginnende ruiters en toen ze jonger was vond ze springen 
ook het einde. Ze is nu 24,5 jaar en we merken dat ze er klaar mee is. 
Daarom hebben we besloten dat Pjotter met pensioen mag. Ze zal op 
de manege blijven. Alleen voor een super plek met een grote wei mag 
ze verhuizen. Maar bereden worden, dat hoeft ze niet meer. Snoepjes 
vindt ze nog steeds lekker dus verwen haar gerust. 

 

 

 

Nieuwe stalmedewerkers 

Nicole onze instructrice op vrijdag neemt het werk van Anika over op stal. Zij zal tot 1 januari elke 

dag aanwezig zijn op stal om jullie te helpen met het opzadelen en het verzorgen van de paarden. 

Amber zal haar na 1 januari overnemen, want dan is zij klaar met haar opleiding. 

Op zaterdag komen Casper en Fleur bij ons werken. Ze rijden al een hele tijd op de manege en zijn 

klaar voor een leuke zaterdagbaan. Zij zullen volgend paradepaardje een voorstelrondje doen.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SA8OkhaRVk


 

 

 

Regiofinale springcompetitie op Het Paardrijk 

Elk jaar doen we net als de zitcompetitie mee aan de 

springcompetitie. Meestal gaan we dan naar  een andere 

manege om daar de regiofinale te rijden. Maarrrr op 16 

januari 2022 is deze regiofinale bij ons! Leuk he! Andere 

maneges komen dan bij ons de regiofinale rijden. En we doen 

zelf ook mee natuurlijk. Super leuk om te zien! Dus zet vast in 

je agenda. 

 

 

Lessen Kerst en Oud & Nieuw 

Het duurt nog even maar komt toch dichterbij, Kerst en Oud & Nieuw! 

Dit jaar vallen 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een zaterdag, 25 december en  

1 januari. Omdat de manege op deze dagen gesloten is, mogen deze lessen 

ingehaald worden. 

Er zullen inhaalmomenten georganiseerd worden tijdens de Kerstvakantie en op 

zondag 19 december.  

Op vrijdag 24 december (Kerstavond) en vrijdag 31 december (oudjaarsavond) 

gaan de lessen door tot 17.00 uur. De lessen die om 17.00 uur of later starten, 

mogen ook ingehaald worden. 

 

Lessen filmen 

We zien steeds vaker filmpjes op instagram verschijnen die in onze lessen 

gemaakt zijn. Dat is niet  de bedoeling en met ivm privacy ook echt niet. Er 

mag bij deze daarom alleen gefilmd wo rden in de les als de instructrice hier 

toestemming voor geeft en dit alleen voor eigen gebruik is. Dus niet voor op 

social media.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stem op Stichting Bijzondere Ruiters  

Heb jij je bankzaken bij Rabobank Hart voor Meierij, stem dan op onze stichting Bijzondere Ruiters. 

Zij ondersteunen onze ruiters met een beperking. Stemmen kan heel gemakkelijk via de Rabobank 

app! 

Check de link: Club Detail (rabobank.nl) 

 

 

 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=193658


 

 

   

Tijd:   20.00 uur 

Leeftijd:  7 – 99 jaar 

Kosten:   €10,- 

 



 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Vast voor in de agenda onder voorbehoud van wijzigingen.  

26 oktober  Voltigeles 

27 oktober Opzadelcursus & Workshop paard en gedrag 

28 oktober Ruiterfit en valtraining, Voltigeles & Workshop longeren 

30 oktober Spooktocht 

7 november  Springwedstrijd 

14 november Sjors Sportief 

21 november  Sjors Sportief 

28 november F proeven dag F1 t/m F3 

12 december F proeven dag F4 en hoger 

De carrouselwedstrijd van 19 december is verplaatst naar 12 juni 2022 

16 januari 2022  FNRS Springcompetitie Regiofinale op Het Paardrijk 

30 januari 2022  F proevendag F1 tm F3 

6 februari 2022  F proevendag F4 en hoger 

20 februari 2022 Verkleed springen 

29 mei 2022  Super G 

 

Ponykampen 2022 

Ponykamp 3 daagse meivakantie  24 - 26 april  

Ponykamp week 1 25-29 jul 

Ponykamp week 2 1 – 5 aug 

Ponykamp 3 daagse 7-8-9 aug 

Ponykamp week 3 29 aug – 2 september 

 

 

 


