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Eigenlijk is het (bijna) elke dag 

open dag op de manege maar 

tijdens onze jaarlijkse open dag 

laen wij graag ons bedrijf zien aan 

iedereen die niet bekend is met 

Stal 't Kabel maar graag een kijkje 

wil komen nemen op de manege. 

Ook is deze dag opgezet om geïn-

teresseerden te inspireren en te 

laten zien welke mogelijkheden er 

zijn om de sport te beoefenen. De 

open dag bij Stal 't Kabel is namelijk 

een ware happening met veel mooie 

hippische demonstraties, rondlei-

dingen en gratis ponystappen. Voor 

onze ruiters is het uiteraard ook een 

mooie gelegenheid om aan hun 

familie en vrienden te laten zien 

waar zij paardrijden.

Demonstraties 

Het thema van de open dag is dit 

jaar CIRCUS. Onze ruiters verzorgen 

diverse demonstraties met de paar-

den en pony's, uiteraard allemaal 

geïnspireerd op het Circus thema.

Een gezellige dag, met 
vermaak voor iedereen!

Interactieve wandelroute 

Het afgelopen jaar is er enorm veel 

veranderd op ons terrein. Bezoekers 

krijgen de gelegenheid om rond te 

lopen, wij hebben bij diverse pun-

ten informatieborden opgehangen 

zodat iedereen kan zien wat er alle-

maal op ons terrein is en waar wij 

het voor gebruiken.

Ponystappen

Onze pony's staan op de aange-

geven tijden klaar voor een rondje 

stappen op een pony.

Catering

Maak er een gezellige middag 

van en geniet van popcorn, verse 

smoothies, lekkere panini's, tosti's 

of een bakje patat! Bij mooi weer is 

het terras uiteraard geopend!

Strodorp

In het strodorp staan diverse kraam-

pjes met onder andere ruitersportar-

tikelen, voedingsadvies en een truck 

waar heerlijke ijsjes gekocht kunnen 

worden! Voor de kinderen is er een 

knutselhoek. 

Toegangskaartjes

Om het thema nog wat extra kracht 

bij te zetten hebben we toegangs-

kaartjes gemaakt. 

De open dag is van 13.00 uur tot 

16.00 uur. Om 13.30 uur zal het 

circusprogramma beginnen, dus 

zorg dat jullie op tijd aanwezig zijn 

om een plekje rondom de piste te 

bemachtigen!

Column 
Marlon van Wissen 
Mijn naam is  Mar lon van 

Wissen, Grandprix jurylid en 

Lichte Tour amazone. Via mijn 

bedrijf www.proefgerichtecli-

nics.nl ben ik nauw betrokken 

bij het EquiTalentPlan van Stal 

't Kabel.

Als eerste wil ik aangeven dat 

ik dit een mooi en uniek con-

cept vindt, zoals Sanne deze 

combinaties de kans geeft om 

verder te groeien in het rijden. 

Dit wordt helaas nog (te) weinig 

gedaan bij andere verenigingen 

en ponyclubs. De betrokkenheid 

en de moeite die Sanne doet 

voor haar talenten is bijzonder. 

Dit is ook de reden waarom ik 

ook mijn steentje graag hieraan 

bij wil dragen. Ik steun Sanne en 

haar talenten graag. 

Toch wil ik ook duidelijk maken 

dat deze kans door de talenten 

met beide handen aangeno-

men moet worden, want deze 

kans krijg je niet zomaar. Dit 

vergt niet alleen alle inzet van-

uit Sanne maar vooral vanuit het 

talent zelf. 

Talent hebben is een ding, maar 

er is veel meer voor nodig om 

uiteindelijk goed te kunnen pres-

teren in de ring en iets te kunnen 

bereiken. 

Naast goede begeleiding, die 

jullie krijgen van Sanne, moet 

je ook het nodige doorzettings-

vermogen hebben, je moet 

goed coachbaar zijn (kneedbaar 

zijn en de aanwijzingen van je 

intstructeur zonder weerstand 

goed willen opvolgen), geduld 

hebben, jezelf ontplooien en 

willen ontwikkelen (werken aan 

jezelf). Ook goed nadenken over 

bepaale zaken en durven te ver-

trouwen op je gevoel. Als je over 

deze kenmerken beschikt, dan is 

de kans groot dat je een goede 

ruiter wordt. 

Ik heb de talenten in de winter 

beoordeeld op hun verrichtin-

gen in de proef. Hier had ik een 

positief gevoel over. De talenten 

reden over het algemeen goed 

met  hun paarden en pony's. 

Afgelopen augustus heb ik ze 

weer gezien, ze hebben zich in 

de tussenliggende periode goed 

ontwikkeld, zijn goed coachbaar 

en tonen veel doorzettingsver-

mogen.

Marlon van Wissen

We hebben afgelopen zomer enorm 

genoten van het crossterrein! Zolang 

de weersomstandigheden het toela-

ten plannen we iedere maand een 

crossdag in. Tijdens deze crossdag 

is er de mogelijkheid om een uur 

lang les op het crossterrein te krij-

gen. Deze les is ook geschikt voor 

de beginnende cross ruiter met vol-

doende springervaring. We rijden in 

groepjes met maximaal 5 ruiters per 

les. Bij voldoende aanvraag worden 

de lessen naar niveau ingedeeld. 

Hebben ju l l ie wel  eens 

gehoord van Paardenpraattv? 

Dit is het youtube kanaal van 

Britt Dekker. Zij leert je alles 

over Paardenevenementen, 

verzorging, paardri jden, 

workshops, paardenspullen 

en nog veel meer!

Iedere maandag & woensdag 

om 16:00 uur staat er een 

nieuwe video klaar op youtu-

be met leuke tips en tricks uit 

de paardenwereld. Heel leuk 

& leerzaam om naar te kijken!

Crossterrein

Open dag 
Circus!

Zin om mee te doen? Geef je dan 

op via info@stalhetkabel.nl 

Een les met een manegepaard 

kost €35, doe je mee met je eigen 

paard, dan betaal je €17,50.

Bekijk het 

crossfilmpje!
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Pensionstal vrij
Wij hebben momenteel een plek-

je vrij voor een pensionpaard. De 

lege stal is in de nieuwe stal.

FNRS Commissie
Onze FNRS Commissie zorgt 

ervoor dat alles tijdens de dres-

suur-, vaardigheid- en spring-

proeven vlekkeloos verloopt. 

Denk hierbij aan het secretariaat, 

ringmeester, voorlezen enz. 

Wij zijn op zoek naar een enthou-

siaste vrijwilliger die ons wil hel-

pen tijden de wedstrijden! Mailen 

kan naar info@stalhetkabel.nl

Laatste
nieuws

Personeel
Alexia is na heel wat jaren gestopt 

met het stalwerk op de zaterdag-

ochtend, India & Fleur nemen dit 

van haar over. 

Clara studeert voor een paar maan-

den in Canada, dus die zal voorlopig 

niet achter de bar werken. Amina 

neemt haar bardiensten om maan-

dag- en dinsdagmiddag over.

Louise gaat het helaas niet meer 

redden om het werk met haar studie 

te combineren.

Met al deze veranderingen zijn wij 

op zoek naar barpersoneel (vanaf 15 

jaar) voor:

- woensdagmiddag

- donderdagmiddag

- vrijdagmiddag

Lesthema's 
Vanaf september gaan wij werken met wekelijkse 

lesthema’s, deze worden aan het begin van de week 

bekend gemaakt via de website, Facebook en op het 

prikbord in de hal. 

Door te werken met lesthema’s komen alle onderdelen 

van de paardensport ruimschoots en gericht onder de 

aandacht en kunnen de ruiters zich vooraf voorbereiden 

om in de les samen met de instructie aan verbetering te 

werken en gerichte vragen te stellen. De lesthema’s wor-

den op het niveau van de lesgroepen afgestemd. De the-

ma’s worden onder andere gebaseerd op de te komen 

activiteiten, zodat er vooraf goed geoefend kan worden.

Thema’s kunnen per instructeur en les verschillend inge-

vuld worden, maar hebben altijd tot doel, om de balans, 

houding en zit, het rijden in het algemeen en de ontwik-

keling in de diverse disciplines te bevorderen. Door te 

werken met lesthema’s, kan elke ruiter zich verbeteren in 

en kennismaken met diverse takken van de paardensport. 

Enkele voorbeelden: balans, spel, buiten rijden, houding 

& zit, vaardigheid, (FNRS) proefgericht,  spel, theorie, car-

roussel, springen, cross, horsemanship, ponyvoetbal etc.

Suggesties? Laat het ons weten!

Sponsorborden
in de nieuwe binnenbaan 
De nieuwe (kleine) binnenbaan is al een aantal maanden in gebruik en dit 

bevalt heel erg goed! De wanden zijn nog wat kaal, dus is er plek voor een 

aantal mooie sponsorborden.

Wil je graag een bord met het logo van je bedrijf in deze prachtige 

hal hebben hangen? Stuur dan een mail naar ronald@stalhetkabel.nl 

en informeer naar de mogelijkheden.

Rosa Sporthorses 
Handelspaarden

1 september zijn Sanne & Ronald begonnen met Rosa Sporthorses, 

dit bedrijf gaat zich bezighouden met de in- en verkoop van sport-

paarden en pony's.

Er komen dus af en toe nieuwe paarden op Stal 't Kabel te staan. Deze 

paarden worden door ons getraind en verkocht. Op dit moment heb-

ben we drie boxen beschikbaar voor Rosa Sporthorses. 

Ben je op zoek naar een pony of paard, dan kan je altijd bij Sanne 

en Ronald terecht!

Met je klas naar de manege  
Lijkt het je leuk om een keer met je hele klas naar Stal 't Kabel te komen? 

Dat kan! Tijdens zo'n ochtend krijg je onder andere een rondleiding op de 

manege, maak je kennis met onze pony's, doen we ruiterfit, leer je poetsen 

en uiteraard mogen jullie ook allemaal op een pony rijden! Een super leuke 

en leerzame dag dus!

Mocht jouw klas interesse hebben, dan kan de juf of meester voor meer 

informatie een mail sturen naar info@stalhetkabel.nl en hopelijk zien we 

jou en je klas binnenkort bij ons op de manege!

KNHS Young Leaders Program  

Kinderpartijtjes 
Het schooljaar is weer begonnen 

en dus is de tijd van de partijtjes 

ook weer aangebroken. Bij ons 

kun je je partijtje vieren en aan je 

vriendjes laten zien waarom paard-

rijden bij Stal 't Kabel zo leuk is! 

Informeer via 

info@stalhetkabel.nl naar de 

diverse mogelijkheden.

De samenleving verandert snel. De wereld van 

vandaag biedt veel kansen, maar brengt ook veel 

verwachtingen met zich mee. Er wordt verwacht 

dat jonge mensen regie kunnen voeren over hun 

eigen leven, flexibel kunnen schakelen, oplos-

singsgericht kunnen denken en uitstekend kunnen 

communiceren. De paardensport is buitengewoon 

geschikt om deze vaardigheden te ontwikkelen.

De omgang met paarden leert mensen helder te com-

municeren, consequent te zijn en het doorzettings-

vermogen wordt op de proef gesteld. Discipline en 

plichtsbesef zijn normaal voor iedereen die paarden 

traint en verzorgt. Een paard is er altijd, 7 dagen per 

week, weer of geen weer. Deze leiderschapskwalitei-

ten die door paardensporters als vanzelfsprekend wor-

den beschouwd, hebben een grote meerwaarde in de 

huidige maatschappij. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de omgang met 

paarden op elk niveau een beroep doet op sociale, 

mentale en maatschappelijke vaardigheden, die later 

in het leven van grote waarde zijn. 

Samengevat: De omgang met paarden ontwikkelt lei-

derschap.

Lees meer 

informatie op 

de site van de 

KNHS

Bekijk het 

promofilmpje!
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Starterspakket
Ieder kwartaal bieden wij een starterspakket aan. Dit is 

een serie van 5 lessen voor beginnende ruitertjes vanaf 

7 jaar. In deze 5 lessen leren zij alles over poetsen, opza-

delen en uiteraard ook de beginselen van het paardrij-

den. Na 5 lessen kijken we in welke les ze in kunnen 

stromen. 

Kosten: €135,-

Leeftijd: vanaf 7 jaar

Plek vrij in lessen
Wil je graag bij ons komen paardrij-

den? Dat kan! We hebben in diverse 

lessen plekjes vrij!

Kom eens langs, of informeer via 

info@stalhetkabel.nl naar de moge-

lijkheden.

Nieuw FNRS boek
Het boek ‘Leer paardrijden met 

plezier’ is speciaal geschreven voor 

beginnende ruiters. Het boek is 

een uitstekende voorbereiding op 

en ondersteuning van de paardrij 

lessen

Het boek is onderdeel van de offici-

ele ruiteropleiding van de KNHS en 

de FNRS, kost €15,-  en is verkijg-

baar bij de bar. 

Ponyrijden 
vanaf 4 jaar 

Iedere eerste zondag van de 

maand is er ponyrijden voor kin-

deren vanaf 4 jaar. De kinderen 

worden een half uur vermaakt op 

een pony die vastgehouden wordt 

door een naastloper. 

Kosten: €8, inclusief een glaasje 

limo na het rijden.

September
4 Ponyrijden vanaf 4 jaar 

Crossdag

Ori (2008) jarig

10 & 11 FNRS proevendag

18 KNHS wedstrijd

25 Open dag - thema CIRCUS

Oktober
2 Vaardigheid & (Oefen)Springen

16 Voltige in Nieuw-Vennep

17 t/m 21 Trainingsweek

23 KNHS wedstrijd

29 & 30 FNRS proevendag

November
6 KNHS wedstrijd

13 Voltige in Nieuwe Wetering

December 
10 & 11 FNRS Clubkampioenschap

18 Equitalent verkiezing & nieuwe 

selectie

27 t/m 31 Kerstlease

Januari 
2 t/m 6 Trainingsweek

8 Oliebollenspringen

    Nieuwjaarsborrel

Activiteiten Trainingsweek
Meten is weten 

Voeding, focus, spanning en hart-

slag spelen allemaal een belangrijke 

rol in de training en ontwikkeling 

van paard en ruiter.

In deze trainingsweek zullen wij 

naast trainen met de paarden ook 

aan de slag gaan met deze aspec-

ten.

Kosten eigen paard: €175,-

Kosten manegepaard: €200,-

Opgeven
of meer info

Wil je je opgeven voor een 

van de activiteiten of wil je 

nog iets meer informatie? 

Stuur dan een mail naar 

info@stalhetkabel.nl 

Ingrid Huisman werkt bij 

ons op kantoor en zal je zo 

snel mogelijk terug mailen. 

Clubkampioenschap
FNRS

Tijdens de laatste FNRS wedstrijd van het jaar wordt 

tevens het Clubkampioenschap gehouden. 

Iedereen mag zich inschrijven, maar je kunt alleen in 

aanmerking komen om clubkampioen te worden als 

je dit jaar minimaal 4 FNRS wedstrijden (waaronder 

deze laatste wedstrijd) gereden hebt.

De 4 hoogste scores worden bij elkaar opgeteld en 

uiteindelijk komen hier 2 clubkampioenen uit:

- F1 t/m F5

- F6 t/m F20

Tuinman gezocht! 
Ons terrein wordt steeds groter en 

er komt dus steeds meer (groen)

onderhoud bij. Hiervoor zijn wij op 

zoek naar een enthousiaste tuinman 

die het leuk vindt om er voor te zor-

gen dat ons terrein er netjes bij ligt!

Poets &
opzadelcursus
Wil je (samen met je vader of 

moeder) nog eens extra goed 

oefenen met het poetsen en 

opzadelen. Kom dan op zondag 

2 oktober naar de poets & opza-

delcursus!

Kosten: €12,50

Verkiezing 
EquiTalent Award

Op 18 december zal de 'Talent 

van het jaar' verkiezing plaats 

vinden. De 6 talenten van het 

EquiTalentPlan, die afgelopen 

jaar hard getraind hebben, zullen 

op deze dag hun finalewedstrijd 

rijden. Deze wedstrijd is het laat-

ste onderdeel wat meetelt voor 

de einduitslag.

De andere onderdelen zijn:

 - de beoordeling van Adelinde, 

Marlon, Sanne en Nicoline

 - de wedstrijdresultaten

 - de beoordeling van Sanne 

Winters

 - de publieksprijs naar aanlei-

ding van het filmpje

Workshop 
Sanne Beijerman 

Workshop Mental Coaching op zon-

dag 16 oktober. Inhoudelijke info 

volgt nog. Sanne zal in ieder geval 

aan de slag gaan met de talenten.

Wil je graag deelnemen aan deze 

workshop? Stuur dan een mail 

naar info@stalhetkabel.nl

Oliebollenspringen
Word jij de oliebol van het jaar? 

Zondag 8 januari is ons jaarlijkse evenement 'Oliebollenspringen'. Een 

springewedstrijd die vooral PLEZIER als doel heeft. Dus iedereen die 

het leuk vindt om een parcours te springen kan zich opgeven voor 

deze wedstrijd. Misschien wordt jij wel de oliebol van het jaar? 

Aansluitend is onze nieuwjaarsborrel. Dus begin het jaar goed met 

een gezellige middag op de manege!

Kosten: €10,- 

Niveau: vanaf Va1.
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Niets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen, vermenigvuldigd of 

gereproduceerd zonder schriftelijke 

toestemming van Stal 't Kabel. Deze 

uitgave is met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld. Druk, 

zetfouten en deze snelle samenleving 

kunnen er echter voor zorgen dat 

er onjuistheden staan vermeld. 

Dit zou ons ten zeerste spijten, 

echter wij kunnen hiervoor geen 

aansprakelijkheid aanvaarden.

Zondag 3 juli organiseerden wij voor de eerste keer de Equilon. 

Een evenement voor sportliefhebbers! De teams bestaan uit 3 

deelnemers: een (spring)ruiter, fietser en hardloper. 

Het was een fantastisch mooie dag, de zon scheen en de deelne-

mers waren mega fanatiek! We kunnen nu al zeggen dat dit absoluut 

een jaarlijks vervolg gaat krijgen en hopen komend jaar op nog meer 

deelname.

Pony- & Tienerweekend 2016
Het lijkt alweer zo'n tijd geleden, maar wat hebben we genoten tijdens 

het Ponyweekend in mei en het Tienerweekend in juli!

Bij beide weekenden hadden we mooi weer en hele gezellige kinderen. 

Binnenkort komen de filmpjes van deze weekenden op Facebook en op de 

website. Dan kunnen we nog eens nagenieten en stiekem alvast uitkijken 

naar volgend jaar!

Equilon
Het begin van een jaarlijks terugkerend evenement!

Sponsor in the spotlight 
De sponsor van deze krant is Ruiterrijk

RuiterRijk, uw ruitersportspeciaal-

zaak in Nieuw Vennep. 

RuiterRijk is een jonge ruitersport-

zaak gevestigd aan de Venneperweg 

451 in Nieuw Vennep.

De klant staat bij ons op nummer 

een waardoor wij onze service erg 

hoog inzetten. Zo beschikken wij 

over:

 - Een zadelpasdeskundige/bitfitter

 - Een borduurservice

 - Een dekenwasservice

Daarnaast werken wij met een aantal 

bedrijven samen:

 - Paard en Ring gespecialiseerd in 

het maken van sieraden van paar-

denhaar

 - Jewels4horses onze specialist in 

het samenstellen van frontriemen

Wij richten ons met name op de 

ruiter en gaan deze steeds meer 

als een “atleet” zien. De komende 

periode gaat ons assortiment daar 

ook volledig op aangepast worden. 

De kleding zal in de zomer met koel-

stoffen zijn en in de winter gaan wij 

meer met thermokleding werken.

Vanaf begin deze maand hebben we 

ook O2life in ons assortiment. Dit is 

een water met extra zuurstof er in 

waardoor dit makkelijker weg drinkt 

en verkrijgbaar in 4 verschillende 

smaken.

Zowel voor de manege ruiters als de 

pensionruiters hebben wij een mooi 

assortiment. Met name in de basis 

artikelen voor de ruiter hebben wij 

een assortiment met een mooie 

prijs/kwaliteitsverhouding.

Voor uw paard/pony hebben wij de 

juiste artikelen in ons assortiment. 

Denk hierbij aan Back on Track, 

Vitalbix, Skincalmin en NAF. Onze 

paardenapotheek wordt met de dag 

groter en uitbreid met name op de 

wens van de klant en de huidige 

weersomstandigheden.

Wij nodigen u van harte uit een kijk-

je te komen kijken bij ons in de win-

kel. Wij verwelkomen u graag met 

een kopje koffie of thee wanneer u 

daar de tijd voor heeft.

EquiTalentPlan 
Hoe gaat het tot nu toe?

Toen ik het EquiTalentPlan op papier schreef had ik niet kunnen 

bedenken/dromen dat het zo'n succes zou zijn. De 6 talenten, 

Rosalynn, Anneke, Fleur, Marisa, Nynke en Tessa ontwikkelen zich 

mega goed!

Ondertussen hebben ze een aan-

tal proeven bij de KNHS gere-

den en daarbij hebben ze super 

gepresteerd en zelfs enkele 1e en 

2e prijzen in de wacht gesleept. 

Ook bij de FNRS proeven scoren 

de combinaties goed.

Clinics

Nicoline van Dantzig is met haar 

Flexchair op stal langs geweest 

om de zit en houding van de mei-

den te verbeteren. 

Marlon van Wissen heeft een 

proefgerichte clinic gegeven die 

z'n vruchten heeft afgeworpen.

"Ik heb een positieve 
indruk van de talenten, 

iedereen heeft goed 
gewerkt. En zeker ook 

complimenten voor 
Sanne!"

Marlon van Wissen

In oktober komt Sanne Beijerman 

langs voor een Mental Coaching 

clinic. 

Hierna zullen we gaan toewerken 

naar de finale waarin Adelinde 

Cornelissen de combinaties zal 

beoordelen. 

Filmpje

Voor de finaledag zullen we van 

elk talent een filmpje maken voor 

de publieksprijs.

Ruiterfit

In de tussentijd zijn ze nog volop 

bezig met de wekelijkse Ruiterfit 

trainingen en 2 maal per week 

de rijlessen. Kortom, we hebben 

nog genoeg te doen de komende 

maanden!

De combinaties

Marisa - Jack

Rosalynn - Sammy

Anneke - Luciano

Fleur - Waletto

Nynke - Contra

Tessa - Ori

Tip van Marlon:
"Oefeningen goed 

voorbereiden en afwerken. 
En met voldoende impuls 

door de proeven heen 
rijden."

Sanne

De winnaars:

Klasse A

1 - De Glebbinkjes

Klasse B

1 - Petit Blanc

Esmee, dochter van Ronald & Sanne 

springt KNHS wedstrijden met onze 

manegepony Pippa en rijdt met haar 

eigen pony Suus M1 dressuur.

Bekijk de 

foto's op onze 

Facebook pagina

U mag bij ons voor de deur op de 

stoep parkeren. 

Onze openingstijden zijn:

Maandag  GESLOTEN

Dinsdag  10.00 tot 17.30

Woensdag  10.00 tot 17.30

Donderdag  10.00 tot 17.30

Vrijdag   10.00 tot 21.00

Zaterdag  10.00 tot 17.30

Zondag   GESLOTEN

Esmee & pony's


