
 

 

  

  

 

 

 

 Fijne zomer! Nog even geduld  

We zijn weer lekker begonnen. Met het mooie weer en weer mensen in 
de kantine is het super gezellig op de manege. 

We hebben al een tijdje geen FNRS wedstrijden meer gedaan. Die 
komen er echt aan hoor! De eerste wedstrijd zou eigenlijk 3 april zijn 
maar dan zijn Peter en Anneke nog met vakantie en dat is niet fijn voor 
een eerste wedstrijd na lange tijd. Daarna volgen Pasen en de 
meivakantie elkaar al snel op. Daarom is de eerste FNRS wedstrijd  
15 mei. We zijn al bezig met de planning voor na de zomer en hopen 
dan weer heel veel wedstrijden en andere leuke activiteiten te plannen. 

De Super-G op 29 mei mag dit jaar weer doorgaan. Super gezellig. 

De ponykampen lopen al aardig vol. De meivakantie en week 1 zitten al 
helemaal vol. Wil je ook meedoen aan ons supergezellige kamp! Geef je 
dan snel op! 

 
Team Het Paardrijk 

 

Paarden in de rui  

Het kriebelt als een gek al die haren. De zon 

schijnt en die dikke wintervacht moet eraf. Dus 

rossen maar! Verwen de paarden maar eens 

lekker met een extra goede poestbeurt, dat 

vinden ze heeeeel fijn.  

 

Tips van Amber 

Amber heeft een filmpje gemaakt met tips hoe je 
handig om kunt gaan met het zadel en hoofdstel 
voor en na de les. Kijk hem op ons youtubekanaal: 

https://youtu.be/sOAZlurVBIA 
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Heb jij ook al je koffers 

gepakt voor kamp? 

https://youtu.be/sOAZlurVBIA


 

 

  



 

 

Parkeren  

Achter de manege hebben we een hele mooie grote parkeerplaats. Heb 

je het gevoel dat er geen plek is rij dan even door naar achteren. 

Parkeer in elk geval niet bij het huis of voor aan de oprit bij het gras. 

Alvast bedankt.  

 

Super- G 

Eindelijk is het zover. Op zondag 29 mei wordt de Super G 

georganiseerd. Voor velen inmiddels een bekende term. De Super G is 

een sportevenement voor sporters met een beperking. In en rondom 

de gemeente Den Bosch vindt een aantal sporttoernooien plaats, 

waaronder basketbal, voetbal, badminton enzovoorts. Het onderdeel 

paardrijden vindt op onze manege plaats. 

Zo’n 50 G-ruiters rijden deze dag hun proefje. Daarnaast worden er 

allerlei leuke activiteiten gedaan. We maken er een echt feestje van.  

Om alle ruiters een geweldige dag te bezorgen, zoeken we hulp van enthousiaste vrijwilligers! Zo 

hebben we hulp nodig bij het opzadelen van de paarden, koffie/thee/lunch verzorgen, ruiters 

begeleiden, helpen bij de spelletjes en nog veel meer. 

Lijkt het je leuk om (weer) te komen helpen,  

meld je dan snel aan! 

Inschrijfformulieren liggen op de balie in de kantine. Je kunt je ook aanmelden via de mail  

info@hetpaardrijk.nl. Ook als je nog vragen hebt, stuur gewoon even een mailtje! 

 

Voorstelrondje Oreo en Benji  

Dit zijn Oreo en Benji de 2 nieuwe manege pony’s.  
 
Hallo mijn naam is Oreo 
Ik zie er ook wel een beetje uit als een oreo koekje toch? 
Ik ben sinds kort op de manege en vermaak me wel met mijn vriendje Benji. Ik 
vind het leuk om nieuwe pony’s en kinderen te leren kennen. Ook vind ik het heel 
fijn en gezellig om geborsteld te worden! Ik moet nog heel even apart staan van 
de andere pony’s, maar zie je me straks staan mag je altijd langs komen. 

 
Hoi allemaal mijn naam is Benjamin of te wel, Benji. 
Ik ben hier samen met mijn vriendin Oreo gekomen. Ik ben een hele stoere maar 
ook lieve pony. Eigenlijk hoor ik helemaal wit te zijn, maar vind het heel lekker om 
in het zand/modder te rollen. Ik wil iedereen heel graag leren kennen. Ook ik 
moet nog heel even apart staan van de andere pony’s, maar als je me straks ziet, 
mag je altijd even langs mijn stalletje lopen om gedag te zeggen.  
 

mailto:info@hetpaardrijk.nl


 

 

 
 
 

Weet jij hoe zwaar je bent? 

Wij vinden het welzijn van onze paarden en pony’s erg belangrijk en daarom willen we er beter op 

gaan letten welk gewicht ze kunnen dragen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een paard gemiddeld 

maximaal 20% van zijn eigen lichaamsgewicht comfortabel kan dragen.  

Vorige maand zijn onze paarden daarom op de weegschaal geweest. En nu zijn wij heel nieuwsgierig of 

we het goed doen voor onze paarden. En jullie kunnen ons hierbij helpen! Meedoen is vrijwillig en 

anoniem! 

Wat moet je doen? 

• Pak een “weegbriefje” op het damestoilet.  

• Ga met je rijkleren inclusief cap op de weegschaal staan. Dat mag op 
de manege (de weegschaal staat in het damestoilet), maar ook thuis. 

• Noteer je gewicht, lengte en leeftijd op het briefje. 

• Schrijf op hetzelfde briefje de namen van je drie favoriete 
paarden/pony’s. 

• Doe het briefje in de busje op het toilet! 

• Heren willen we natuurlijk ook graag vragen mee te doen, dan weet je waarom ze uit het 

damestoilet komen       
 

 
 

Even geen buitenritjes in de lessen van Rebecca 
Hoe mooi het weer ook is, helaas kan Rebecca voorlopig niet mee op buitenrit. We hopen dat dit na 
een aantal weken wel weer kan. Mocht het echt een probleem worden kan het zijn dat we voor het 
buitenrijden even van instructrice wisselen. Lessen van Rebecca worden hiervoor op de hoogte 
gehouden.  
 
 
 
 

Kantoorbezetting 
Ingrid is in februari met zwangerschapsverlof gegaan. Megan zal samen met Margo haar taken 
overnemen tot ze terug is. 
 
Ze beantwoorden al u vragen op: 

- Dinsdag van 8:30 - 17:30 
- Woensdag van 8:30 - 17:30 
- Donderdag van 9:00 – 18:00 
- Vrijdag van 11:30 – 17:30 

 
Verder zijn we nog van maandag t/m vrijdag avond telefonisch bereikbaar. 

 
                      
                  Telefoon: 073503430                                      Email: info@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 helpt 
met de verkoop hiervan. De opbrengst gaat zowel naar de manege als naar 
stichting bijzondere ruiters. 
  
"Marja voor Ruiters'' heeft een ruimte ingericht op de manege met 2e 
hands paardenspullen.  
Marja is er elke zaterdag van 11.00 – 14.00 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  

 
 
 
Jurylid John van Eijk overleden 
Vandaag hebben wij bericht ontvangen dat onze jury John van Eijk is overleden. John is lange tijd jury 

van Het Paardrijk geweest. Hij had altijd veel plezier in het jureren van de Super-G en kwam graag naar 

de manege. We wensen zijn familie heel veel sterkte toe.  

   



 

 

 
 
 

  

Agenda 

24 – 26 april  - Ponykamp 3 daagse meivakantie   VOL!!!          
3 mei - dagkamp 

5 mei - dagkamp 

15 mei – FNRS proevendag t/m F3 

 

29 mei - Super-G 

26 juni – FNRS proevendag F4 en hoger 

23 juli - laatste lesdag voor zomervakantie 

5 september - eerste lesdag na zomervakantie 

13 september  - open dag o.v.b. 



 

 

 

 

 
Kom ook naar het leukste gekste, gezelligste ponykamp van Nederland! 

Lekker door de bossen crossen, springen, voltige, discopaardrijden, een groot  paardenfestijn! 
Lekker de hele dag bezig zijn met alleen maar paarden. 

We overnachten in het aangrenzende vakantiehuis Het Aardrijk. Misschien wordt je wel 
gewekt door onze Buwalskiwekker, of mag Teuntje dit jaar iedereen wakker maken?  
Genoeg te beleven!  

De deelnemers worden in 3 of 4 groepen van +- 9 ruiters verdeeld op niveau en leeftijd.  
Max leeftijd 15 jaar.  

Schrijf je snel in want vol = vol (inschrijfformulier vindt je op de website of onderaan dit paradepaardje) 

Datums ponykamp 2022 

Ponykamp 3 daagse meivakantie            24 – 26 april  VOL!!! 

Ponykamp week 1          25-29 jul  VOL!!! 
Ponykamp week 2          1 – 5 aug 
Ponykamp 3 daagse       7-8-9 aug 
Ponykamp week 3          29 aug – 2 september 

 


