
December
4  Ponyrijden vanaf 4 jaar
10 & 11 FNRS proevendag
18  EquiTalent verkiezing
 Selectie nieuwe talenten
27 t/m 31 Kerstlease

Januari
2 t/m 6 Trainingsweek
8  Nieuwjaarsborrel
  Oliebollenspringen
22  Springwedstrijd

Februari
5  Ponyrijden vanaf 4 jaar
12  Pas de Deux - Gekke 
duo’s
19  KNHS wedstrijd

Activiteiten 
& jarigen

Ontwerp: Anne van winkoop
www.studioadrem.nl
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Oliebollenspringen
Zondag 8 januari is er weer Oliebollen-
springen. Ook als je niet in de springles zit 
kan je hier aan meedoen.

Publiek is welkom!
Datum: 8 januari
Niveau: F4 
Kosten: €10,-

FNRS proeven december
10 december & 11 december worden de 
laatste FNRS proeven van dit jaar gereden. 
De proeven tellen ook nog mee voor het 
Clubkampioenschap. Iedereen kan mee-
doen aan deze proeven, maar om  kans te maken 
op het Clubkampioenschap moet je minimaal 4 
proeven (waaronder deze laatste) gereden hebben.

De uitreiking van de alle rubrieken en de bekend-
making van de Clubkampioenen vindt plaats op 
zondagmiddag 11 december. 

Publiek is uiteraard welkom! De binnenbaan wordt 
aangekleed in winterse kerstsferen, doe iets warms 
aan, dan zorgen wij voor de heaters, gluhwein en 
warme chocomel.

Sponsor Clubkampioenschappen: 
Zien Optiek.

Kerstlease
In de kerstvakantie kan je nu je lievelings-
pony leasen voor 5 dagen!

Je mag je pony elke dag komen verzorgen 
tussen 10.00 en 13.00 uur en rijden op het 
aangegeven tijdstip!
Je mag hem poetsen, rijden, wandelen en 
zelfs even in de paddock zetten.

Wees er snel bij, zodat je lievelingspony 5 
dagen jouw pony is!

Datum: 27 t/m 31 december
Kosten: €95,- 

Ponyrijden vanaf 4 jaar
Iedere eerste zondag van de maand is er ponyrij-
den voor kinderen vanaf 4 jaar. De kinderen worden 
een half uur vermaakt op een pony die vastgehou-
den wordt door een naastloper. 

Datum: 4 december
Kosten: €8, inclusief een glaasje limo na het rijden.

Ga spetterend het jaar uit met een ‘eigen’ pony voor 5 dagen!

Leasepony in de kerstvakantie

In de kerstvakantie (tussen Kerst en Oud & Nieuw) kan je nu je lievelingspony leasen voor 5 dagen!Je mag je pony elke dag komen verzorgen tussen 10.00 en 
13.00 uur en rijden op het aangegeven tijdstip!Je mag hem poetsen, rijden, wandelen en zelfs even in de 
paddock zetten.
Wees er snel bij, zodat je lievelingspony 5 dagen jouw pony is!

Het perfecte Sint of Kerst cadeau!

ontwerpkinderen in overleg met Sanne  -  opgeven via info@stalhetkabel.nl

Nu voor maar €95,-

Voor 5 dagen

Je eigen pony

kerstknaller!

Laatste nieuwtjes
Billie is gesteriliseerd, dit is de reden 
dat ze de afgelopen tijd met een 
mooi rompertje om liep.

Er zijn enkele kluisjes vrij. Voor 
slechts €10 per maand kun je 
je paardrijspullen veilig bij ons 
opbergen!

De paarden in de buitenboxen bij de 
nieuwe stal staan er sinds kort mooi 
verlicht bij met de nieuwe lampen die 
daar hangen.

✪

✪

✪

✪

✪ 

✪

www.facebook.com/
stalhetkabel 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn er geen lessen.  
Deze gemiste lessen kunnen in het 1e kwartaal van 
het nieuwe jaar. Uitzondering voor de veulen-, 
spring- en voltigelessen. Deze zullen achteraf 
verrekend worden. Wel hebben we in die periode 
de Kerstlease.

Het team van Joris is tijdens de Voltigewedstrijd 
op 13 november 3e geworden. Tevens is onze Joris 
verkozen tot bestgaand paard in zijn klasse!

Binnenkort zullen we Connery op gaan leiden tot 
nieuw Voltigepaard in plaats van Zoë.

De lessen in de kleine 
baan zijn sinds kort 

te volgen via de TV in 
de kantine!



Wil jij ook fit te paard? Doe dan 
mee met onze Ruiterfit trainingen op 
maandagochtend en/of donderdagavond 
De lessen worden gegeven door een zeer 
enthousiaste ALO afgestudeerde 
instructrice (Alexia)!

In plaats van een abonnement 
kun je nu ook een 10-rittenkaart 
aanschaffen. 

Paarden ‘update’

Susie - is verkocht. Zij is in november vertrokken naar haar nieuwe 
dolblije baasje Levi in Ruurlo. We zijn heel blij dat ze naar zo’n goed 
adresje is gegaan!

Beau & Ami - zijn weer thuis. Het gaat goed met Beau, hij zit in een 
rustig revalidatieprogramma. Z’n kleine vriendje Ami steunt hem hier 
goed bij!

Arvalon - staat in de stal tussen Ramzi & Nena en is de nieuwe pony 
van Kedi & Iboja. We wensen jullie heel veel plezier met hem!

Jumping Maassluis
Zondag 13 november zijn we met een 
grote groep paarden en pony’s naar 
Maassluis gegaan voor de indoor 
springwedstrijd daar. Het was een super 
geslaagde dag, want zowel bij de paar-
den als bij de pony’s zijn de equipes 
van Stal ‘t Kabel 1e geworden! Ook indi-
vidueel zijn er veel prijzen in de wacht 
gesleept. Tijdens Hemelvaartsdag gaan 
we weer naar Maassluis voor de outdoor 
springwedstrijd.

Rosa Sporthorses
Rosa Sporthorses heeft een website! 
Hierop staan alle paarden en pony’s 
voor de verkoop en vind je informatie 
over het bedrijf en de medewerkers. 

Momenteel hebben we de volgende 
trainingspaarden staan voor de 
verkoop: Ivy, Bram, Inolanse, Esorenta, 
Catwalk en Airforce.

Ben je op zoek naar een paard of 
pony, neem dan contact op met 
Ronald Boers. 

www.rosasporthorses.com

Ontwerp: Anne van winkoop
www.studioadrem.nl

Selectie Beloften
Wil je graag kans maken 
op een plek in de 
Beloftentraining?! Geef je 
dan op voor de selectie-
wedstrijd! 

Niveau: 4 / 5
Leeftijd: t/m 18 jaar
Opgeven: op het prikbord 
in de hal of via de mail.

Kerstcadeau
Zoek je nog een leuk 
kerstcadeau voor je vader 
of moeder? Geef ze een 
paardrijles cadeau!

Ervaring is niet nodig!

Kosten: €15,-

Concours Hippique 2017
Stichting Concours Hippique Haarlemmermeer 
is druk bezig met de voorbereidingen voor het 
Concours Hippique, wat na 2 jaar weer zal plaatsvin-
den in Hoofddorp. Dick Winters is voorzitter van het 
bestuur en Ronald Boers is bestuurslid voor de sport-
zaken.

Datum: 16, 17 en 18 juni 2017.

Decemberactie!

Filmpje EquiTalent Plan
Onze 6 talenten hebben een leuk filmpje 
opgenomen en van iedere combinatie is 
een mooie foto gemaakt. Via Facebook 
kunnen jullie stemmen op jullie favoriete 
talent! Tijdens de EquiTalent finale op 18 
december is er ook nog de mogelijkheid 
om te stemmen. Op deze dag is tevens 
de selectie voor de nieuwe Beloften.

Regelement FNRS proevendagen
Om ieder geheugen nog even op te frissen hebben wij de regels voor de 
proevendagen nog even voor jullie op een rijtje gezet:

 - Een uur van te voren aanmelden en betalen bij het secretariaat en daarna 
bij de ringmeester melden. Deze vertelt je hoe laat je op je pony mag en 
of en hoe lang je mag inrijden.

 - De pony’s mogen gepoetst en ingevlochten worden, maar de manen en 
staart mogen NIET geknipt worden!

 - Er wordt gereden met de grijze dekjes met het Stal ‘t Kabel logo, of met 
een eigen wit dekje. Wij hebben geen witte dekjes meer.

 - De laatste ruiter op de pony vlecht de pony uit.
 - Je mag als 1e ruiter losrijden in de buitenbaan (max. 20 min.)
 - Zoveel mogelijk je mest opruimen op het erf en in de rijbaan.
 - Voor de F1 + F2 regelen wij lezers, vanaf F3 moet je zelf een lezer regelen.
 - Tenue: witte rijbroek, rijjasje, witte handschoenen, haar netjes in een knot.
 - Geen ouders etc. in de buitenbaan blijven staan i.v.m. onrust in de baan.

10-rittenkaart

Nu slechts €65,-!


