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Laatste nieuwtjes

Agenda

✪ Vorige week kwamen de paarden van Silke,
Catwalk & Waletto een weekje logeren.
King, Nemo & Harry waren zo lief om hun
stallen vrij te maken voor de gasten. Zij
zijn met z’n 3en een weekje op ‘vakantie’
geweest bij de vorige eigenaren van King & ✪ Dit jaar gaat het dan eindelijk
Nemo verderop op het Kabel.
gebeuren, een heus ‘ponyweekend’
voor volwassenen! 27&28 maart is dit
✪ 23 maart beginnen we weer met een nieuw
zogeheten 20+ weekend. Meer informatie
Starterspakket. Dit is een 5-weekse cursus
vind je op onze website.
voor de beginnende ruiter. Je leert de basis
van het poetsen en opzadelen en uiteraard ✪ Zondag 7 februari zijn een aantal
rijd je ook iedere week een half uurtje op
instructeurs (Jessica, Naomi, Sanne &
een pony. De cursus is voor kinderen vanaf
Anne) naar de FNRS intructeurs bijscholing
7 jaar. Opgeven of meer informatie via
geweest. Een inspirerende middag met
info@stalhetkabel.nl
leuke clinics en veel informatie!

Wil jij ook fit te paard? Doe dan mee met onze Ruiterfit trainingen
op donderdagavond en/of zaterdagmiddag. We starten vanaf 10
maart. De lessen worden gegeven door een zeer enthousiaste ALO
afgestudeerde instructrice (Alexia)!

FEBRUARI

7 Ponyrijden vanaf 4 jaar
13 Pas de Deux - Carnaval
(let op: andere datum!)
21 KNHS wedstrijd
27 Vrijspringen pensionpaarden
28 Voltigewedstrijd in
Nieuw-Vennep

MAART

6 Ponyrijden vanaf 4 jaar
6 Poets & Opzadelcursus
6 Clinic Horsemanship
13 KNHS wedstrijd
19 & 20 FNRS wedstrijd
27 & 28 20+ weekend

APRIL

3 Ponyrijden vanaf 4 jaar
9 Voltigewedstrijd in Lisse
10 Vaardigheid & (Oefen)
Springen
17 KNHS wedstrijd

Nieuwe FNRS proeven
Zondag 6 maart
Ponystappen, Poets & opzadelcursus,
Clinic Horsemanship

Op 1 april 2016 gaan de nieuwe dressuur- en menproeven
in. In de F1 tot en met F12-proeven zijn enkele wijzigingen
zichtbaar. Vanaf 1 maart 2016 zijn de proeven tevens
beschikbaar in de vorm van een app voor iOS- en Androidsmartphones.
Zodra wij het nieuwe proevenboekje beschikbaar hebben
horen jullie dit van ons!

Zondag 6 maart zijn 3 activiteiten bij Stal ‘t Kabel:
In de ochtend eerst ponystappen voor ruitertjes
vanaf 4 jaar.
Daarna is er een Poets & Opzadelcursus. Hier leer je
samen met je vader en/of moeder nóg beter poetsen
en opzadelen!
Tot slot is er in de middag een Clinic Horsemanship.
Maxime Bakker leert je tijdens deze 2 uur durende
clinic de beginselen van Horsemanship zodat je de
communicatie tussen jou en het paard kunt verbeteren.
Het is een ‘actieve’ clinic, dus je gaat zelf ook aan de slag!
Opgeven voor een van deze activiteiten (of allemaal)
kan via info@stalhetkabel.nl. Meer informatie vind je
op de website: www.stalhetkabel.nl.

Nieuwbouw

De bouw van de nieuwe hal schiet nu aardig op. Het dak
zit er op en een groot deel van de wanden zijn geplaatst.
We kunnen niet wachten tot we de stallen en nieuwe
(rij)baan in gebruik kunnen gaan nemen!
Ontwerp: Anne van winkoop
www.studioadrem.nl

