
 

 

  

  

 

 

 

 Fijne zomer! Tik Tok  

We zien regelmatig filmpjes voorbij komen op Tik Tok 
en foto’s op sociale media die gemaakt zijn tijdens de 
paardrijdlessen. Dit mag helaas echt niet! 

Je mag niet zomaar filmpjes van iemand anders op 
social media zetten. Ook instructeurs vinden het niet 
fijn om zichzelf overal terug te zien.  

Wil je toch een filmpje maken, vraag dit dan aan de 
instructeur of dit mag. Het is alleen toegestaan voor eigen gebruik 
bijvoorbeeld om aan je familie te laten zien wat je allemaal al kan. 

 Paarden  

Met de meeste paarden gaat het gelukkig heel goed, maar helaas hebben we 

ook verdrietig nieuws om te melden. 

Nyncke heeft een peesblessure aan haar achterbeen. Eentje die heel moelijk te 

genezen is.  

Ook met Savarron gaat het niet goed. Ook hij heeft een heel ingewikkelde 

blessure aan zijn achterbeen. Net even anders dan bij Nyncke maar toch heel 

naar. Hij kan herstellen maar er is een grote kans op terugval. Manegelessen 

zal hij niet meer kunnen doen.  

Fleurtje is al een tijdje uit de running. We hadden het probleem gevonden en 

daar is ze ook voor behandeld. Helaas blijk het ook in haar achterbeen niet 

goed te zitten en heeft de behandeling niet goed geholpen. Ook zij kan geen 

manegelessen meer doen. 

We hopen dat ze misschien nog even op de wei ergens mogen oud worden 

maar er zit ook een kans in dat dat niet lukt en we afscheid van ze moeten 

nemen. Gelukkig is dat nog niet zover, maar mocht dat wel zo zijn houden we 

jullie natuurlijk op de hoogte.  

Ook nog een beetje goed nieuws, 

Soulay is met pensioen gegaan en heeft een hele mooi plek 

gekregen bij zijn nieuwe eigenaar Jamaica. Ze staat daar in een 

super mooie wei en heeft al vrienden gemaakt. Simply mist haar 

wel dus die mag zeker wat extra aandacht hebben.  
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Actieweek Bijzondere Ruiters! 

Zondag 31 mei hebben onze bijzondere ruiters enorm genoten 

van de wedstrijd van de super G. 

Prachtig om te zien dat iedereen zich winnaar voelde. 

Als stichting hebben we de huifkartocht gesponsord. Hier hebben ze erg van 

genoten. 

In week 24 willen we graag een actieweek houden.  

Dit is de week van 13-18 juni. 

In de kantine staat een tafel met spullenverkoop. De helft van de opbrengst van de tassen gaat naar 

het Hebehuis ( hebehuis.nl) Dit is een 

gezamenlijk project. 

 

Hopelijk zit er iets leuks voor je tussen!  

Namens onze ruiters alvast super bedankt. 

 

 

Gedragscode en vertrouwenspersoon 

We willen niet alleen zorgen voor veiligheid op het paard maar ook voor een veilige plek als manege. 

Zowel met personeel als vrijwilligers zijn hier al afspraken over. Deze afspraken zijn vernieuwd in een 

nieuwe gedragscode.  Komende weken zullen we deze met vrijwilligers en medewerkers doornemen 

en tekenen. 

Voor alle bezoekers op de manege geld als er iets mis is als het gaat om veiligheid bespreek het dan 

met Anneke of Peter. 

 

Toch kan zich een situatie voordoen waardoor je de klacht of situatie liever aan een onafhankelijk 

iemand voorlegt; een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan je opvangen, begeleiden en 

ondersteunen bij je klacht. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft een geheimhoudingsplicht 

en zal luisteren en adviseren. Dit alles met als doel om samen tot een passende oplossing te komen. Er 

zijn voor bezoekers van Het Paardrijk geen kosten verbonden aan het benaderen en praten met de 

vertrouwenspersoon en er wordt pas actie ondernomen als jij, als ‘klager’, daarmee instemt. 

 
Lilian van Dinther,  Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit 
www.fiducie-vertrouwenswerk.nl M 0628218706 
 

Stichting Bijzondere Ruiters Brabant  

Bezoekadres: Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum.  

Secr: Petra Hoenderdos T 0640694327 

www.bijzondereruitersbrabant.nl /info@bijzondereruitersbrabant.nl 

Bankrekening: NL09RABO 0122 2379 35/KvK 17203194 

 

http://www.fiducie-vertrouwenswerk.nl/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.talentenplanannerheide.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C1b66507b084b454df8f308d735fde37f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637037236866546220&sdata=%2BQSpxUuXbDnrgDdrn%2BsAKrfOdjSq%2BzuouOX9dIqCW%2F8%3D&reserved=0
mailto:/info@bijzondereruitersbrabant.nl


 

 

 

Vliegendekens 

Het wordt weer warm weer. Dat betekent dat we weer hee rlijke buitenritten gaan 
maken! Heeft het paard/pony waar jij op zit een vliegendeken voor de stal hangen, 
mag je die om doen als jullie op buitenrit gaan.  

Mocht je niet weten hoe je het vliegendeken om moet doen, kun je altijd iemand van stal vragen om te 
helpen! 

 

Open schoenen / slippers 

Voor uw eigen veiligeheid mag u, als u open schoenen/slippers draagt, alleen in de 
kantine en langs de rijbanen komen. Op stal en IN de rijbanen zijn is dan verboden!  
 
 
 

 
Veulentjes 
 
Vrijdag 15 april is in de avond het veulentje van Sky geboren. Zijn naam is Special 
Editon (Ed). op Hemelvaartsdag is May geboren. Het veulen van Misty. Super schattig  
 
Eind juli verwacht Hailey ook een veulentje.  
 
Je mag altijd langs lopen om bij de veulentjes te gaan kijken. We willen ze alleen in alle 
rust laten wennen op de manege. Ze mogen daarom niet geaaid worden! 
 
 

 

Voorstelrondje Chester en Colleen   

Dit zijn Chester en Colleen  
 
Hallo mijn naam is Chester 
Ik ben nog niet zo lang op de manege. Ik ben pas 5 jaar en moet nog veel 
leren, daarom rij ik nog niet mee in de lessen. Je mag altijd langs komen 
lopen om mij gedag te zeggen. Niet schrikken als je me ziet want ik ben 
heel groot, maar ook heel lief!  

 
Hoi allemaal mijn naam is Colleen  
Ik ben al een tijdje op de manege, maar heb heel erg aan alles moeten 
wennen. Ik snapte nog niet helemaal wat ik met rijden moest doen, mar 
dit gaat nu een heel stuk beter. Ik rij zelfs al met een paar lessen mee. Ik 
vind het heel gezellig met alle paardenvrienden die ik hier heb. Je kan me 
daarom tijdens de les wel eens horen hinniken! 
 

 



 

 

 
 

 
Lessen na zomervakantie 
 

Het is weer bijna zover! De zomervakantie komt eraan en dat betekent dat we weer naar de 
planning van de lessen gaan kijken. Mocht de dag of tijd waarop je rijdt na de zomervakantie 
niet meer uitkomen horen we dat graag. Graag mailen naar: info@hetpaardrijk.nl 
 
Mocht je besluiten te stoppen, na 1 aug is er een opzettermijn van 1 maand. 
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Activiteiten 2022-2023 

Helaas volgend jaar even geen open dag en Sjors Sportief. Tijdens de corona hebben we lang niet 

mogen rijden en dus ook geen nieuwe ruiters in kunnen plannen. De aanmeldingen zijn echter gewoon 

doorgegaan. Dat samen zorgt voor een lange wachtlijst. We gaan ons eerst concentreren op de 

planning en zorgen dat iedereen zo snel mogelijk kan rijden voordat we weer activiteiten gaan 

organiseren voor toekomstige nieuwe ruiters.  

Ook de zit en springcompetitie slaan we dit jaar een jaartje over.  

Agenda 

 

26 juni – FNRS proevendag F4 en hoger VOL 

23 juli - laatste lesdag voor zomervakantie 

25 t/m 29 juli – Ponykamp (VOL) 

1 t/m 5 aug – ponykamp 

7 t/m 9 aug  –  3 daagse ponykamp 

29 aug t/m 2 sept – ponykamp 

5 september – eerste lesdag na zomervakantie 

Vast voor in je agenda 

 2 oktober F1 tm F3 + Paard van het jaar verkiezing! 

16 oktober F4 en hoger 

29 oktober Spooktocht 

13 november F4 en hoger 

27 november F1 tm F3 

18 december Kerstcarrousel 

 

Alvast een fijne zomer! 

 



 

 

 

 
 

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 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 

 


