
Nieuwsflits

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

MEI
1 Ponyrijden vanaf 4 jaar 
1 Crossdag manege
2 t/m 6 Trainingsweek
8 Proefjesdag gehandicapten
14 t/m 16 Ponyweekend
22 KNHS wedstrijd
28 & 29 FNRS wedstrijd
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De nieuwe hal en stallen zijn zo 
goed als af! Zoals het er nu uitziet 
kunnen de paarden halverwege 
maart naar hun nieuwe stal 
verhuizen!

De inschrijving voor de 
Vaardigheid & het (oefen) 
Springen op 10 april is geopend!

Maandag 22 februari hebben 
we onze topper Ricky in moeten 
laten slapen. Hij had een acute 
buikvliesontsteking en helaas 
kon de dierenarts dit niet 
meer genezen. We zullen ons 
springkanon verschrikkelijk 
missen!

3 juli organiseren we een nieuw evenement. Trommel je 
sportieve vrienden en familieleden op voor onze variant 
op de triathlon. Het team bestaat uit 3 deelnemers:
- een ruiter legt een vaardigheidsparcours per paard af
- een mountainbiker
- een hardloper

Begin alvast maar met trainen, de details volgen zo 
spoedig mogelijk!

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)!

Nieuwbouw

Ricky

De jarigen deze maand:

Equilon

Laatste nieuwtjes
Alle zadels zijn voorzien van 
veiligheidsbeugels. Het elastiek van deze 
beugel schiet los als je voet door de beugel 
dreigt te schieten.

Mitch is eind februari geopeerd aan koliek. 
Hierbij is een stuk van zijn darm verwijderd. 
Het gaat nu weer goed met hem, al moet 
hij wel nog een tijdje revalideren voordat hij 
weer in de les mee kan lopen. 

Het vrijspringen op zaterdagavond 27 
februari was super gaaf! De hoogste 
sprong werd genomen door Romanov, hij 
ging over een oxer van 1.50m!

Onze nieuwe aanwinst op de manege is 
Billie. Het is het nieuwe hondje van Esmee 
en ze is er heel erg blij mee!

De voltigekids zijn zondag 28 februari 
voor het eerst op FNRS voltigewedstrijd 
geweest. Ze hebben hier goed 
gepresteerd en namen een 1e, 2e en 3e 
prijs mee naar huis!
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Contra
20 maart

Flash
17 maart

Luciano
1 maart

Goldy
7 maart

Sammy
10 maart


