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'Lentiz Paardensport'
Lentiz MBO paardensport is een 4
jarige opleiding voor jonge mensen
met een ambitie in de paardensport
en minimaal een VMBO diploma in
hun zak. Het is een unieke paardensport opleiding die door de nauwe
samenwerking met een aantal hippi-

Domino

sche bedrijven heel goed aansluit op
de praktijk. 10 weekse stages, wekelijkse praktijkdagen, ruiterfitheid lessen, ruiter - instructeursopleiding,
hospitallity lessen, evenement organisatie; alles wat je als kundig paardenman of vrouw nodig hebt in het
paardenvak wordt je geleerd.
De bedrijven die de opleiding
mede vorm geven zijn stal Het
Kabel, Hippisch Centrum Nootdorp,

Kabel's Winterfair
2019!

Vrijwilliger Nancy

manege Hilligersberg en Chardon

Na het succes van vorig jaar, hebben wij besloten om ook dit jaar

Paardensport, waar ook de prak-

weer de Winterfair te organiseren.

Zondag 22 december

heben wij allemaal een goede

Op deze dag rijden onze Beloften van het EquiTalenten Plan hun selectie-

vanaf 09.00 uur:

samenwerking met diverse aange-

proeven, de 6 hoogstgeplaatsten selecteren zich op deze manier voor het

Selectie talenten EquiTalent Plan

sloten paardensportbedrijven. Het

Talententeam en gaan 6 maanden intensieve training tegemoet.

tijklessen plaats vinden. Daarnaast

Paarden update

13.00 - 16.00 uur:

is een unieke opleiding, een opleiding waar de hippische branche

Daarna begint onze Winterfair. Die bestaat onder andere uit gezellige

·· Winterfair

echt behoefte aan heeft. Want ken-

kraampjes en demonstraties van onze ruiters.

·· Uitreiking FNRS +
Clubkampioenschap

nis van een paard en van het vak is
heel belangrijk, ook als we denken

Tot slot eindigen we de dag met een gezellige borrel om dit mooie 'paar-

aan paardenwelzijn. Natuurlijk is

denjaar' af te sluiten!

·· Borrel
Gratis entree. Iedereen is welkom,

een paddock of een weiland goed
voor een paard, maar zijn welzijn

Kom allemaal gezellig langs! We beginnen om 09.00 uur met de

dus neem de hele familie, al je vrien-

kan alleen gewaarborgt worden met

beloften en om 13.00 zal de Winterfair van start gaan, tot dan!

den en kennissen gezellig mee!

vakmensen die voor hem zorgen.
Natuurlijk kunnen veel mensen je
leren hoe je op een paard moet zitten, maar echt paard rijden, paarden
kennis opdoen, leren hoe een paard
functioneert, hoe je daar mee om
moet gaan, weten wanneer je goed
bezig bent, alleen dat kan een goed

Nieuwjaarsborrel
samen proosten
op 2020

opgeleide instructeur jou leren. Denk

Zondag 5 januari willen wij jullie van harte uitnodigen

ook aan het africhten van een paard,

om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden.

dat moet op de juiste wijze gebeu-

Onder het genot van een glaasje bubbels proosten

ren, met gevoel, weten wanneer je

wij op een gezond, succesvol en hippisch 2019!

Sinterklaas op stal

Volg je ons al
op Facebook,
Instagram &
Youtube?

www.facebook.com/
stalhetkabel

stal_het_kabel

een stapje verder kan of een stapje
terug moet. De eerste stap naar de

Zondag 5 januari

volledige opleiding van het paard,

van 16.00 uur - 17.30 uur

bepalend voor zijn verdere leven.

Jullie zijn allen welkom!

Ook daar hebben we vakmensen voor
nodig. We willen graag dat er straks
meer mensen in de paardensport
werken met kennis van zaken. Dat is

EquiTalent Plan Beloften 2019/2020

voor de paarden goed, maar dat is
voor onze ruiters zeker net zo goed
want dat maakt dat het paardrijden
veilig en verantwoord gebeurt. Deze

Deze kanjers zijn nu al weer een aantal weken keihard aan het trainen tij-

vakmensen leiden wij met elkaar op.

dens de beloftentrainingen! Logboeken worden bijgehouden en ruiterfit

En door de verscheidenheid in onze

trainingen worden gevolgd! Geweldig om te zien hoe ze zich ontwikkelen

bedrijven leiden we breed op zodat

en daarbij omgaan met de bijbehorende ups en downs!!

iedere leerling zich op zijn specialiteiten kan ontwikkelen.

P auliehnardon
C

Trots op dit plan en dankbaar dat we mede door onze fijne sponsors
(waaronder Harry's Horse en Vervloed Aanhangwagens) dit kunnen blijven
draaien!
v.l.n.r.: Josie van Driel, Danique van Valkenhoef, Serena Adjibolo, Elisa
van Delft, Seven Spierenburg, Sanne Blankenzee, Naomi Savarese,
(Sanne Winters), Nami van Londen, Tischa van Ringelenstein, Indy
Schuuring, Quinta Frederiks, Luna van Joolen
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Oketani

2

Zuliana

Jumping Indoor Maasluis
Zondag 10 november zijn we weer vertrokken richting manege

Happy

Middenhof om te strijden voor de medailles tijdens het Equipe springen.

Paarden update

PAARDEN
De paarden mochten beginnen, onze ruiters en amazones hebben het allemaal erg goed gedaan, 3 van de 6 in de barrage. In de barrage werd hard

Er is behoorlijk veel veranderd de afgelopen

gereden voor de overwinning. Deze overwinning was uiteindelijk voor Quinta

maanden in ons pensionpaardenbestand. Jamaica,

Frederiks met Star, net als afgelopen zomer toen deze combinatie ook de

Nabab, Verbena, zijn naar een andere stal verhuisd.

hoogste eer naar zich toe trok tijdens Jumping Maasluis. Het brons was voor
Noortje Bredewold ook met Star, zij waren afgelopen zomer nog goed voor

NIEUWE PENSIONPAARDEN/PONY’S:

het zilver. Anne van Winkoop eindigde net buiten de prijzen met een foutloze
barrage omloop. De equipe Stal ‘t Kabel was goed voor een 3e plaats.

Nando - Emma en Nadia
Amigo - Justine en Johnander
Sonnet - Amber en Fleur en Ingrid

PONY’S

Evita - Amber (v/d Brink) en Maxime

Bij de pony’s waren we met 7 combinaties afgereisd, inclusief een paar

Rocky (2.0) - Linda en Resi

debutanten. Ook bij de pony’s heeft iedereen erg goed gereden en kwamen we met 5 terug in de barrage. Op Flash werd door Lizzy en Amber

NIEUWE MANEGEPAARDEN:

dapper gestreden voor de overwinning, maar de risico’s waren net iets te
groot. We behaalden een mooie 8e plaats met Isa Roubos op Goldy, 7e

Happy en Zuliana zijn 2 nieuwe manegepaarden.

plaats voor Isis vd Burg met Pippa en de beste voor Stal was Maudy van
Kerkheide met Goldy, een 6e plek. De equipe 1 van Stal ‘t Kabel behaalde

moeder, ze loopt mee in de dressuur- en in de

een nette 3e plaats!

geweest en loopt alleen in de dressuurlessen.

Al met al dus weer een zeer succesvolle dag, we hebben ervan genoten!

NIEUWE HENGSTVEULENS:

We gaan ons voorbereiden op Jumping Maassluis in mei 2020.

Oreo (Habana x Florencio) en Oketani (Spielberg x

Happy is 7 jaar oud en is hiervoor gebruikt als draagspringlessen. Zuliana is 14 jaar oud en is fokmerrie

Oreo

Dayano).

Domino

Vrijwilliger
Nancy

Na lang twijfelen hebben wij onze
lieve professor Domino aangeboden voor lease of verkoop.

Hallo, Iik ben Nancy van Joolen, moeder van Luna.

Aangezien hij nog topfit is, wilden

Die nu inmiddels al 3,5 jaar rijdt bij Stal 't Kabel.

we nog een ruitertje de kans geven

Ze is begonnen met dressuurlessen, daarna de

om van hem te kunnen leren en

Combilessen, de Young Leaders en helpen bij het

genieten. We hebben heel veel

ponystappen. Nu is ze ook bijrijdster van Amigo (het

superleuke reacties gekregen op

paard van Justine). Luna is tegenwoordig 4 a 5 dagen

onze poster! Een aantal kids zijn

op stal. Op de woensdag was Luna van 13.00 tot

hier geweest om kennis te maken

20.00 uur op stal en ik zat daar ook. Eerst helpen bij

Het werk achter de bar is geweldig, je krijgt meer con-

en te rijden met hem.

de veulenlessenlessen, daarna Young Leaders en tot

tact met de mensen die op stal komen en ook met de

slot de springlessen van Ronald.

kinderen. Je hoort de leukste verhalen. Ik werk met

Wij hebben in goed overleg besloten dat we hem graag aan zijn nieuwe

zoveel plezier achter dat bar op woensdag, dat ik in het

ruitertje Nick wilde verkopen. Zaterdag 7 december is Domino vertrokken

2 maanden geleden kwam er een oproep voor men-

naar zijn nieuwe stal. Wij wensen zijn nieuwe eigenaren net zoveel plezier en

sen achter de bar op woensdag, ik dacht ik ben er

geluk met hem als dat wij hebben gehad! We gaan hem natuurlijk missen,

toch de hele middag, gaf me op en ik werd aange-

maar zijn heel blij met de verkoop!

nomen.

Laatste
nieuws

nieuwe jaar ook op de dinsdagmiddag er ben!

Groetjes Nancy

Nieuwe paddocks

Satellietbedrijf

BSO

Afgelopen weken hebben Ronald en Dennis hard gewerkt om de nieu-

Sinds september dit jaar zijn wij

Vanaf januari zal de BSO Op

we paddocks (aangelegd door Le Gardenier) voor de jonge hengsten

een samenwerking aangegaan met

Stoom niet meer bij ons op

dicht te maken. Nu kunnen ze lekker de hele dag zelf bepalen of ze

MBO Lentiz paardensport. 3 dagen

stal huisvesten. Na 10 jaar fijne

binnen of buiten staan.

in de week komen er een aantal

samenwerking is het nu tijd voor

studenten bij ons op het bedrijf

een andere invullig van dit con-

“praktijkleren”. Samen met nog 3

cept.

bedrijven uit de regio zuid holland

ws

Kabelnieu

zijn wij satellietbedrijf van deze
opleiding. Ontzettend leuk om met
zulke gemotiveerde en leuke studenten te mogen werken!

3
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Activiteiten 2020
Crossdag

Juli

December

3

Kabelcross - training

6

4

Kabelcross - oefencross

5

Eens per maand (zodra het

Springdag

avond: finale ETP

12-13 FNRS Clubkampioenschappen

Uitreiking talent v/h jaar en 		

22 Selectie ETP talenten

demo Adelinde Cornelissen

Winterfair

weer het toelaat) organiseren

12 Ponystappen

Uitreiking prijzen

we een Crossdag. In kleine

19 KNHS

FNRS Clubkampioenschap

groepjes (5) krijg je een spring-

20 juli t/m 2 aug. Zomersluiting

24 dec. t/m 1 jan. Kerstsluiting
27 t/m 31 dec Kerstlease

les ingedeeld naar niveau.

20 juli t/m 2 augustus

Kosten: Manegepaard - €30,

vanaf 4 jaar
Iedere eerste zondag van de

April
5

maand is er ponyrijden voor kinderen vanaf 4 jaar. De kinderen
worden een half uur vermaakt

5

gezellige kraampjes en demonstraties van onze ruiters.

Mei

wordt door een naastloper.

5

Januari

Ponystappen

23 KNHS

September
6

Ponystappen

13 Selectie ETP

24 Clinic Flexchair

19-20 FNRS proeven

F1 en F2 oefenproefjes
(zonder jury)

8

En uiteraard eindigen we de

Ponystappen

dag met een gezellige bor-

Springdag

rel om het 'paardenjaar' af te

Jumping Maassluis

sluiten!

14-15 FNRS proeven
Datum: 22 december

29 Springen en vaardigheid

Cross inschrijfles

21 Jumping Maassluis

2021

27 KNHS

Springdag

24 Clinic Flexchair

Oktober

Januari 2020

Nieuwjaarsborrel

30 mei t/m 1 juni Ponyweekend

4

Ponystappen

1

Manege gesloten

F2 proefjes in tenue met JURY!

3

Ponystappen

Springdag

Springdag

18 KNHS

FNRS Springen en vaardigheid

Pas de Deux

Opgeven

Carnaval

of meer informatie
over de activiteiten

Een proefje met z'n tweeën,

Nieuwjaarsborrel

Sinterklaas
bij ons op stal

verkleed en op muziek. Kortom

Wil je je opgeven voor een

Zondag 1 december was sinterklaas bij ons op stal tijdens het pony-

een gezellige zondagmid-

van de activiteiten of wil je

stappen. Het ponystappen zat bomvol! Sinterklaas kwam langs met

Ponyweekend

dag! Het thema is deze keer
'Carnaval'.

nog iets meer informatie?

zijn pieten en na afloop waren er 2 stuntpieten die bij sinterklaas

Wil je graag een keer op de

Stuur dan een mail naar

gesolliciteerd hebben, ze lieten spectaculaire kuntjes zien met de

manege logeren en dan 3

info@stalhetkabel.nl

pony's Domino en Arvalon! Het was een hele geslaagde ochtend!

Datum: 9 februari

dagen alleen maar activitei-

Kosten: €10 p.p.

ten met pony’s doen? Wat we

Een aantal weken voor de

o.a. gaan doen: iedere dag

desbetreffende activiteit han-

paardrijden, voltige, zeskamp,

gen we een inschrijflijst op het

buitenrit, springen, film kijken,

prikbord in de hal. Hierop kun-

Ponystappen

ruiterfitheid, 1 nachtje slapen

nen jullie je ook opgeven.

Springdag

op de manege...

Februari
Pas de Deux -

16 KNHS

Carnaval

Leeftijd: vanaf 7 jaar.

F1&F2 proefjes oefenmiddag

Juni

Springdag

7

10 KNHS

onze website en Facebookpagina.

Kosten: €185

Maart
Ponystappen

De foto's zijn gemaakt door Armando Jansen en zijn te vinden op

Datum: 30, 31 mei en 1 juni

23 Koetsenbeurs

3

1

Proevendag de Aanloop

19 F1 oefenproefjes

9

November

10 t/m 14 Zomerlease

Cross inschrijfles

12 Clinic Sanne Beijerman

2

Augustus

10 KNHS

Ponystappen

De Winterfair bestaat o.a. uit

Ponystappen

op een pony die vastgehouden

glaasje limo na het rijden.

Winterfair

Springdag
19 KNHS

Kosten: €10, inclusief een

Kabel's

Zomersluiting

eigen paard - €20.

Ponyrijden

Ponystappen

Ponystappen
Cross inschrijfles

14-15 FNRS Proeven		

12 t/m 14 Concours Haarlemmermeer

22 KNHS

27-28 FNRS proeven

29 Springen en vaardigheid

28 F2 proeven met jury

Instructeurs

Plek in lessen

Per 1 januari stopt Anne met de

Op dinsdagochtend hebben wij nog

vrijdaglessen, Sacha gaat deze
lessen iedere week geven in
plaats van om de week.

Joris & Luciano hebben een
deken op

Kijk- en luisterlessen

plek in de volwassenles van 09.30-

Joris en Luciano zijn geschoren en hebben een

om plaats te nemen in de kantine. Maar eens per

10.30 uur. Heb je rij-ervaring en lijkt

deken op! Vergeet deze niet weer op te doen na het

7 weken is er de mogelijkheid om een kijkje te

het je leuk om op dinsdagochtend

rijden, anders krijgen ze het te koud!

komen nemen bij de lessen.

Normaal gesproken verzoeken wij het publiek

een uurtje te rijden op een van
Per 1 januari stopt India met

onze paarden? Stuur dan even een

Voor het 1e halfjaar 2020 zijn dit de volgende

werken bij ons en zal bij haar

mailtje naar info@stalhetkabel.nl

weken:

moeder in het bedrijf aan de

13 januari t/m 18 januari

slag gaan. Voor de zaterdagoch-

2 april t/m 7 maart

tend zijn wij dus op zoek naar

20 april t/m 25 april

een stalmedewerker.

8 juni t/m 13 juni
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RV Nieuw-Vennep

Belangrijke gegevens

Informatie over onze rijvereniging

Adres:

4

Stal 't Kabel

Graag zouden wij jullie via deze weg

aan de extra activiteiten die wij orga-

Kabel 109

willen informeren over onze rijver-

niseren, zoals de spannende strijd

2153 MD Nieuw-Vennep

eniging: RV en PC Nieuw-Vennep.

om de RV Cup met geweldige prijzen!! Ook kun je deelnemen aan cli-

Telefoon: 0252 62 04 47

Ruiters met een eigen paard of pony

nics die wij in samenwerking met Stal

info@stalhetkabel.nl

kunnen wedstrijden rijden georga-

't Kabel organiseren met een leuke

www.stalhetkabel.nl

niseerd onder de vlag van de KNHS

korting. Het enige wat je nog zelf

(Koninklijke Nederlandse Hippische

hoeft te doen, is je inschrijven voor

Colofon

Sportfederatie). Deze wedstrijden

de wedstrijden die je wil rijden en

De Kabelkrant is een uitgave

zijn anders dan de FNRS wedstrijden

hier met plezier in de ring te shinen!

van Stal 't Kabel

De vereniging zorgt voor binding,

Tekst en redactie:

die jullie kennen; de FNRS (Federatie

Miracle & Esmee

Nederlandse RuiterSportcentra).

gezelligheid, extra's en neemt de

Sanne Winters, Ronald Boers,

met Britt Dekker op Horse Event!

RV en PC Nieuw-Vennep organiseert

zorg uit handen. Het is uiteraard ook

Ingrid Huisman, Anne van

KNHS dressuurwedstrijden. Dit doen

prettig om bij een vereniging aange-

Winkoop

In augustus mochten Esmee en haar topper Roosendaal’s Miracle

wij op locatie Stal 't Kabel, dus waar

sloten te zijn als je kennis wilt maken

weer meedoen aan de Hippiade (NK) ook dit jaar deden ze weer mee

jullie eigen pony staat! Dit zullen er

met de wedstrijdsport.

voor de medailles. Dit keer kregen ze de bronzen medaille omgehan-

komend jaar zes zijn. Onze wedstrij-

gen. Een super prestatie waar we heel trots op zijn.

den zijn van maart t/m september.

Het kostenplaatje: lidmaatschap van

Anne van Winkoop

De wedstrijden die wij organiseren

de RV is eenmalig aan het begin van

www.studioadrem.nl

In september waren Esmee en Miracle uitgenodigd om in de show

zijn vanaf categorie B, waarin je

het jaar 50 euro, zodat wij ook alles

van Britt Dekker en haar George mee te rijden. Ze kwamen als ‘mini

begint. De wedstrijden staan open

kunnen organiseren wat wij jullie aan

Niets uit deze uitgave mag worden

George’ de ring in en hebben een fantastische show gegeven. Als

voor iedereen met een KNHS start-

willen bieden.

overgenomen, vermenigvuldigd of

dank hiervoor werden wij uitgenodigd door Britt om de filmpremiere

pas, wat betekent dat ook mensen

bij te wonen van de ultieme paardenfilm Whitestar. Fantastische erva-

van buitenaf bij ons kunnen starten.

Wij hopen dat het je leuk lijkt om je

ring om een blacktie premiere mee te maken met allemaal BNers.

De wedstrijden zijn onderdeel van

bij onze RV aan te sluiten en lekker

zorgvuldigheid samengesteld. Druk,

een landelijk systeem, dus als je

te beginnen met ervaring op te

zetfouten en deze snelle samenleving

zelf met een startpas in Groningen

doen met wedstrijden op onze

kunnen er echter voor zorgen dat

wedstrijd zou willen rijden kan dat

eigen Stal. Mocht dit zo zijn, mail

er onjuistheden staan vermeld.

natuurlijk ook! ;)

dan graag voor 20 december naar

Studio ADREM

rvnieuwvennep@kpnmail.nl

Sponsor in the spotlight
De sponsor van deze krant is
Evers Springkussens

Ontwerp:

gereproduceerd zonder schriftelijke

dan

Even terug naar onze RV. Wat wij

nemen wij z.s.m. contact met jul-

bieden aan onze leden: wij regelen

lie op. Voor meer informatie kun je

alles voor jou rondom jouw lidmaat-

terecht op onze website:

schap bij de KNHS, je krijgt korting

www.rvnieuwvennep.nl

op wedstrijden die door ons zijn

social media: Facebook

georganiseerd en je kunt deelnemen

(@RVNieuwVennep) en Instagram.

toestemming van Stal 't Kabel. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke

Dit zou ons ten zeerste spijten,
echter wij kunnen hiervoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

