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Nieuwsbrief van Manege de Ruif - Sloterweg 675 - 1066 CA  Amsterdam - tel: 020-6156667 

 
nummer 8, mei 2015 

 

In dit nummer o.a.: 

Inhalen 6 lessen in de zomer……………..1 

Zomerroosters ……………………………..2 

Inschrijven ruiterkampen ………………....4 

Verslag NK Ponycarrousel………………..5 

Horseball …………………………………..10 

 

Belangrijke data: 

7 juni: Dag der Kampioenen, 

einde wedstrijdseizoen 

 

14 juni: Lessencompetitie + 

BBQ 
Jullie instructeur/instructrice zal iedereen in de lessen 

hierover informeren. Ook komt er op korte termijn een 

flyer ‘lessencompetitie’. Overleg nu alvast met je 

lesgenoten hoe jullie kunnen deelnemen: gaan jullie 

een sprookje uitbeelden, of gewoon een mooie proef, 

of misschien wel een minicarrousel? Laat alvast je 

ideeën de vrije loop en bespreek deze met je 

lesgenoten. Aansluitend is er een heerlijk bbq!  

 

Kosten: 

BBQ volwassene: 12,50 

BBQ kind:  7,50 

Kindermenu de Ruif (hamburger, patat en ranja) 5,-- 

 

Colofon 

’t Stokpaardje verschijnt elke 6 weken (m.u.v. de 

zomerperiode), is gratis en is bedoeld voor iedereen 

die op welke manier dan ook betrokken is bij Manege 

De Ruif. ’t Stokpaardje wordt digitaal verstuurd. Wilt u 

ook een exemplaar? Schrijf je in via onze website 

www.manegederuif.nl.  

 

De Communicatiecommissie,  

Dennis van Welie 

Mariken Duncker 

Arjette Dijs  

 

“t Stokpaardje nummer 9 verschijnt in juni/juli 2015. 

Bijdragen kunt u hiervoor mailen naar: 

communicatie@manegederuif.nl 

Zomervakantie:  

 

Alle reguliere PONY-lessen 

vervallen van 5 juli tot en 

met 16 augustus! 
 

Kun je dan helemaal geen pony rijden? Jawel hoor, 

alleen moet je je daarvoor wel inschrijven via:  

http://manegederuif.nl/zomerlessen 

NIET inschrijven, is NIET rijden! 

De eerste drie lessen kun je inhalen in de periode van 

5 mei tot en met 31 juli (kwartaal mei/juni/juli); het 

zomerrooster staat op pagina 2. Om iedereen de 

gelegenheid te bieden te rijden in de zomerperiode, 

zijn er naast de lessen zoals vermeld in het 

zomerrooster, ook extra lessen ingeroosterd: 

Extra lessen op: 

 

17 -24 -31 mei 

28 juni 

5- 12 juli 

De laatste 3 lessen kun je inhalen in het derde 

kwartaal (augustus/september-/oktober) ); het 

zomerrooster staat op pagina 2. 

Extra lessen op: 

16 augustus 

23 augustus 

30 augustus 

 

In de zomerperiode zijn er op donderdag geen pony- 

lessen.  

 

Maandag 17 augustus gaan alle lessen weer van start 

volgens het normale lesrooster.  

  

http://www.manegederuif.nl/
mailto:communicatie@manegederuif.nl
http://manegederuif.nl/zomerlessen
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Een overzicht zomerrooster PONY-lessen: inschrijven verplicht! 

http://manegederuif.nl/zomerlessen 

PONY 
Zomervakantie week 1 Zomervakantie week 2 Zomervakantie week 6 

Maandag 6 juli 2015 

18:15 u - Beginners 

13 juli 2015 

18:15 u - Beginners 

10 augustus 2015 

GEEN LES 

Dinsdag 7 juli 2015 

18:15 u - Beginners+ / halv. 

Gevorderd samen 

 

14 juli 2015 

18:15 u - Beginners+  

Half gevorderd 

11 augustus 2015 

GEEN LES 

Woensdag 8 juli 2015 

15:45 u - Half gevorderd 

16:30 u - Beginners 

17:15 u - Beginners+ 

18:00 u - Gevorderd 

15 juli 2015 

15:45 u - Half gevorderd 

16:30 u - Beginners 

17:15 u - Beginners+ 

18:00 u - Gevorderd 

12 augustus 2015 

16:30 u - Half gevorderd 

17:15 u - Beginners+ 

18:00 u - Gevorderd 

Donderdag 9 juli 2015 

GEEN LES 

16 juli 2015 

GEEN LES 

13 augustus 2015 

GEEN LES 

Vrijdag 10 juli 2015 

18:15 u - Beginners+ 

17 juli 2015 

18:15 u - Beginners+ 

14 augustus 2015 

GEEN LES 

Zaterdag 11 juli 2015 

12:45 u - Gevorderd 

13:45 u - Half gevorderd 

14:30 u - Beginners+ 

15:15 u – Beginners 

16:00 u – Beginners 

 

18 juli 2015 

12:45 u - Gevorderd 

13:45 u - Half gevorderd 

14:30 u - Beginners+ 

15:15 u – Beginners 

16:00 u – Beginners 

 

15 augustus 2015 

12:45 u - Gevorderd 

13:45 u - Half gevorderd 

14:30 u - Beginners+ 

15:15 u – Beginners 

16:00 u – Beginners/starters 

 

 

Extra mogelijkheden op zondagen om een les in te halen: 

17 – 24 - 31 mei 2015 

 

12:30 u – Gevorderd 

13:30 u – Half 

gevorderd 

14:15 u – Beginners+ 

15:00 u – Beginners 

15.45 u – Beginners en 

starters 

28 juni 

 

12:30 u – Gevorderd 

13:30 u – Half 

gevorderd 

14:15 u – Beginners+ 

15:00 u – Beginners 

15.45 u – Beginners en 

starters 

5 én 12 juli 2015 

 

12:30 u – Gevorderd 

13:30 u – Half 

gevorderd 

14:15 u – Beginners+ 

15:00 u – Beginners 

15.45 u – Beginners en 

starters 

16 én 23 én 30 aug. 
 
12:30 u – Gevorderd 
13:30 u – Half 
gevorderd 
14:15 u – Beginners+ 
15:00 u – Beginners 
15.45 u – Beginners en 
starters 

 

http://manegederuif.nl/zomerlessen-pony/
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Zomerrooster 2015 paardrijlessen 
Ook voor de  paardrijlessen is er een zomerrooster. Let op: lessen kunne worden samengevoegd. Dus zorg dat 

uw telefoonnummer bij de manege bekend is. Gaat u op vakantie, dan kunt u uw lessen inhalen volgens het 

normale systeem, binnen de gestelde kwartalen. Geef wel tijdig uw vakantie door zodat wij er rekening mee 

kunnen houden. 

Paard 
Zomervak. 
week 1 

Zomervak. 
week 2 

Zomervak. 
week 3 

Zomervak. 
week 4 

Zomervak. 
week 5 

Zomervak. 
week 6 

Maandag  6 juli  13 juli  20 juli  27 juli  3 aug. 10 aug.  

19:00 jeugd gevorderd  les  les  les  les  les  les  

20:00 jeugd gev. 16 +  les  les  les  les  les  les  

21:00 volw. gevorderd  les  les  ? ?  ?  les  

Dinsdag  7 juli  14 juli  21 juli  28 juli  4 aug.  11 aug.  

19:00 jeugd  les  les  les  les  les  les  

20:00 volw. gevorderd  les  les  les  les  les  les  

21:00 volw.  les  les  les  les  les  les  

Woensdag  8 juli  15 juli  22 juli  29 juli  5 aug.  12 aug.  

19:15 jeugd half gev.  les  les  les  les  les  les  

20:15 volw.  les  les  les  les  les  les  

21:15 volw. half gev.  les  les  les  les  les  les  

              

Donderdag  9 juli  16 juli  23 juli  30 juli  6 aug.  13 aug.  

geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen 

              

Vrijdag  10 juli  17 juli  24 juli  31 juli  7 aug.  14 aug.  

19:00 jeugd  les  les  les  les  les  les  

20:00 volw. half gev.  les  les  les  les  les  les  

21:00 volw. Beg. +  les  les   ?  ?  ? les  

Zaterdag  11 juli  18 juli  25 juli  1 aug.  8 aug.  15 aug.  

09:15 jeugd gev. 16+  les  les  les les  les  les  

10:15 jeugd half gev.  les  les  les  les  les  les  

11:15 volw. half gev.  les  les  les  les  les  les  

* lessen met een vraagteken (?) zijn onder voorbehoud.  Let op: lessen kunnen worden samengevoegd bij onvoldoende bezetting! 
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Extra paardenlessen op: 17 en 24 mei, 28 juni, 16, 23 en 30 augustus;  

om 10.00 uur junioren en om 11.00 uur volwassen
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Deze ruiters gaan naar de 
regiofinale van de 
zitcompetitie! 

 

De zitkampioenen, wedstrijden gereden op 27 maart 

en 19 april jl, zijn bekend en het team voor de 

regiofinale is geselecteerd: 

  

Categorie 1 (10 t/m 12j, in bezit van F4 diploma*) 

Kampioenen: Anna Endhoven - 2e Tilly Wanders 

Team regiofinale: Tilly Wanders, Sam Boham en 

Amber van der Woude 

* voorwaarde voor deelnemen bij de regiofinale - 

Anna Endhoven heeft nog geen F4 diploma 

  

Categorie 2 (13 t/m 17j, nog geen F8 diploma) 

Kampioenen: Nina Zwagerman - 2e Linde Poolman 

Team regiofinale: Nina Zwagerman, Linde Poolman 

en Charlotte van Nifterick 

  

Categorie 3 (13 t/m 17j, in bezit van F8 diploma) 

Kampioenen: Amber Schrijver - 2e Maxime de Vos 

Team regiofinale: Amber Schrijver, Maxime de Vos 

en Amy Wanders 

  

Categorie 4 (18+, alle niveaus) 

Kampioenen: Anna Wanders - 2e Gijsbert Siertsema 

& Deborah John (ex-aequo) 

Team regiofinale: Anna Wanders; Gijsbert Siertsema 

en Deborah John 

  

De Regiofinale vindt plaats op 28 juni 2015 bij 

Manege Hoogenboom in Nieuwe Wetering  

Kom ons team aanmoedigen! 

 

Ruitersport Totaal: sponsor van het 

wedstrijdseizoen 2014 - 2015 

Ruitersport Totaal uit Lijnden is sponsor van de 

Kampioenschappen 2014-2015. Zij sponsoren 

cadeaubonnen voor onze Kampioenen en 2e prijs 

winnaar van alle kampioenschapscategorieën. Ook 

sponsoren ze prijzen voor de ruiter die dit jaar 

Kampioen der Kampioenen wordt op 7 juni a.s. en de 

ruiters die de 2e en 3e plaats behalen. 

Ruitersport Totaal zal aanwezig zijn met een kraampje 

bij de wedstrijden op 10 mei en natuurlijk op de Dag 

der Kampioenen op 7 juni. Leden van Club de Ruif 

kunnen dan allerlei artikelen kopen met leuke acties. 

Kun je niet wachten tot dan? Neem al vast een kijkje 

in hun webshop: www.ruitersporttotaal.nl. En meld je 

je  aan voor hun nieuwsbrief? Dan ontvang je naast 

de maandelijkse aanbiedingen en acties nu ook een 

cadeaubon t.w.v. €10,00. Kijk op 

www.ruitersporttotaal.nl/nieuwsbrief. 

Vrijwilligers NL DOET: 

BEDANKT! 
De twee grootste vrijwilligersdagen van Nederland, 

georganiseerd door het Oranje Fonds, zitten er weer 

op. En wat is er op Manege de Ruif toch veel werk 

verzet. Ruim 50 vrijwilligers hebben het terrein en de 

opstallen van Manege de Ruif onder handen 

genomen. En wij willen al deze vrijwilligers dan ook 

echt hartelijk danken voor hun inzet! 

 

Het was even flink organiseren, maar deze twee 

dagen zijn prima verlopen. Dankzij een hele goede 

coördinatie van Johan en Henk hebben zeker 50 

vrijwilligers het maximale uit deze dagen weten te 

halen. Daarnaast waren er ook enkele bedrijven die 

zich één deze dagen belangeloos voor de manege 

heeft ingezet, o.a. Kruijd Installatiebedrijf BV. 

Er is ontzettend veel werk verzet. Van het schilderen 

van de kozijnen in de binnenbaan, tot het verhogen 

van de ingang van de buitenbaan, het schoonmaken 

van de units aan de buitenkant, het schilderen van de 

achterdeuren van de units, het rechtzetten van de 

paddock, het omheinen van stukken weiland, het 

schoonmaken van het koetshuis, het bestraten bij de 

noodtrap, een ware metamorfose van de foyer, het 

schuren en lakken van de trap naar de foyer toe, het 

grondig schoonmaken van de keuken en de hal bij de 

wc’s en het opruimen van het kantoor. Er werd echt 

overal keihard gewerkt. 

 

Daarom bedanken wij langs deze weg nogmaals alle 

vrijwilligers en bedrijven die zich deze dag 

belangeloos hebben ingezet voor onze prachtige 

manege in Amsterdam Nieuw-West! 

Bestuur Stichting Manage de Ruif 

http://www.ruitersporttotaal.nl/
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Ruiterkampen en Instructieweken: 

schrijf je nu in! 

Ruiterkamp 

Ook toe aan vakantie? Manege de Ruif verzorgt al 

enige jaren een aantal ruiterkampweken, onder 

begeleiding van een gediplomeerde instructeur of 

instructrice en met hulp van vrijwilligers, voor ruiters 

en amazones in de leeftijd van 7 tot 14 jaar, van 

beginners (minimaal 6 maanden rij-ervaring) t/m 

gevorderd niveau. Het doel is het maken van 

gezellige, speelse maar ook een leerzame week, 

waarbij wij zoveel mogelijk rekening proberen te 

houden met de wensen van iedereen. Wij proberen 

ca. 2 keer per dag te rijden, en ook verschillende 

andere activiteiten zoals voltige, spelletjes, buiten 

rijden (indien mogelijk) en een verrassingsuitje buiten 

de manege zijn een vast onderdeel van het kamp. 

Tijden kamp 

Van maandag t/m woensdag beginnen wij om 9.00 

uur en om 17.00 uur gaat iedereen weer naar huis. 

Donderdag beginnen wij om 9.00 uur en de 

avond/nacht blijft iedereen die dat wil slapen op de 

manege. Vrijdag eindigt het ruiterkamp om 17.00 uur. 

Wij verzorgen ook drinken en de lunch tijdens alle 

dagen en als extra op donderdagavond een diner en 

vrijdagochtend een ontbijt. 

Instructieweek 

Voor de fanatieke ponyruiter organiseren we nu ook 

een instructieweek voor de gevorderden. Tijdens de 

instructieweek wordt er extra aandacht besteed aan 

het theoretische en rijtechnische deel van de 

ruitersport en aan de verzorging van pony’s. 

Buitenrijden en springen horen er ook bij. Je kunt de 

gehele week op de manege blijven slapen. Maximaal 

12 ruiters kunnen deelnemen. Het meenemen van 

een eigen pony is mogelijk. 

Tijden instructieweek 

Aanvang om 13.00 uur op zondag en op vrijdag om 

17.00 uur gaat iedereen weer naar huis. Wie dat 

wenst kan blijven slapen bij de manege. 

Vrijwilligers 

Tijdens het kamp is er altijd hulp nodig van echte 

vrijwilligers, ook voor het uitje is vaak vervoer nodig et 

cetera. Wil je ons team steunen, stuur ons dan een e-

mail naar ruiterkamp@manegederuif.nl 

Inschrijven? 

www.manegederuif.nl/activiteiten/inschrijf

formulier-weekkamp/ 

Datum Categorie Prijs Meer info 

4 t/m 8 mei 
Ruiterkamp 

(mei) 

€ 275,- (niet 

clublid) 

€ 245,- (wel 

clublid) 

Dagkamp,  

ma t/m wo van 

9:00 - 17:00 

uur,  

do 9:00 uur t/m 

vrij 17:00 uur. 

6 t/m 10 jul VOL!   

13 t/m 17 juli  
Ruiterkamp  

week 2 

€ 275,- (niet 

clublid) 

€ 245,- (wel 

clublid) 

Dagkamp,  

ma t/m wo van 

9:00 - 17:00 

uur,  

do 9:00 uur t/m 

vrij 17:00 uur. 

9 t/m 14 aug 
Instructieweek 

week 6 

€ 370,- (niet 

clublid) 

€ 350,- (wel 

clublid) 

Van zo 13:30 

t/m vr 17:00 

uur.  

Alle dagen 

overnachten op 

locatie. 

19 t/m 24 okt 
Ruiterkamp 

(herfst) 

€ 275,- (niet 

clublid) 

€ 245,- (wel 

clublid) 

Dagkamp,  

ma t/m wo van 

9:00 - 17:00 

uur,  

do 9:00 uur t/m 

vrij 17:00 uur. 

Tip van de maand! 

Elke wedstrijd zijn er veel hulpen nodig, van lezers en 

schrijvers, tot ringmeester en toezicht buitenbaan. 

Voor het volgend wedstrijdseizoen kun je je nu al 

voorbereiden als lezer. Ga naar 

www.proefrijdendressuur.nl. Een site gebouwd door 

een vader van een ruiter, aan wie hij een fnrs-proef 

moest voorlezen. Hij had geen idee wat hem te 

wachten stond. Daarom heeft hij alle FNRS proeven 

gevisualiseerd, waardoor duidelijk wordt hoe je moet 

voorlezen. Ook voor ruiters een goede site om te 

bezoeken. Bij Club de Ruif wedstrijden, moet je vanaf 

de F6 voor een eigen lezer zorgen. 

========================================= 

Vrijwilligers gezocht! 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de bar en 

naar vrijwilligers die ’s avonds en/of op zondag 

staldienst willen draaien.  

Ben je 16 jaar of ouder en kun je wel een zakcentje 

gebruiken, neem dan contact op met René, 

rene@manegederuif.nl voor de staldienst en met 

Daan, daan@manegederuif.nl, voor de bardienst. 

mailto:ruiterkamp@manegederuif.nl
http://www.manegederuif.nl/activiteiten/inschrijfformulier-weekkamp/
http://www.manegederuif.nl/activiteiten/inschrijfformulier-weekkamp/
http://www.proefrijdendressuur.nl/
mailto:rene@manegederuif.nl
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Ponycarrousel demonstratie & 

Sponsorbingo 

Op 6 maart heeft de ponycarrousel een demonstratie 

gehouden met daarna een sponsorbingo om geld in te 

zamelen voor de Prix d’Elegance van Ponycarrousel 

de Ruif. Bij carrouselrijden is het namelijk super 

belangrijk dat alle twee- en viervoeters er hetzelfde 

uitzien. Dit betekent niet dat alle pony’s bruin zijn met 

zwarte manen, maar dat ze allemaal een hetzelfde 

hoofdstel in hebben, hetzelfde zadeldekje onder het 

zadel hebben, dezelfde beenbeschermers om, 

evenveel knotjes in de manen. En voor de ruiters 

geldt dit ook. Om voor alle 12 ruiters, de reserves en 

de pony’s een gelijke outfit te krijgen hadden we geld 

nodig…  

 

Dus op 6 maart gingen we eerst maar eens aan 

iedereen laten zien wat carrouselrijden is. We gaven 

een goede demonstratie, met hier en daar nog een 

klein foutje. Dit zette ons scherp voor de echte 

wedstrijd en we wisten meteen welke punten nog 

aandacht verdienden. Na het rijden van onze 

manoeuvre kregen we klaptraining van ons publiek. 

De pony’s vonden dat super spannend en trokken 

gauw een sprintje naar de andere kant van de bak. De 

meiden waren definitief klaar voor de wedstrijd op 

vreemd terrein  

 

 
 

 
 

Terwijl de meiden de pony’s goed naverzorgden 

begon boven in de kantine de sponsorbingo onder 

leiding van Martin, onze ervaren bingomaster. De ene 

na de andere bingokaart schreeuwde om BINGO en 

de prijzen gingen in een hoog tempo over tafel.  Na 3 

rondes bingo spelen ging bijna iedereen met prijs naar 

huis. Het was een super gezellige avond en vooral 

belangrijk: de opbrengst van de sponsorbingo was 

maar liefst €553,-! 

 

Graag willen we iedereen bedanken voor het komen 

kijken naar de demonstratie, het spelen van bingo, de 

Tuin “Ons Buiten” voor het gebruik van hun 

bingomachine, en alle ponycarrousel-ouders die de 

sponsorbingo hebben georganiseerd samen met 

Danny, Miranda en natuurlijk de bingomaster Martin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naast de sponsorbingo hebben ook vele anderen ons 

gesponsord. Deze sponsoren willen we graag 

bedanken voor hun steun aan Ponycarrousel de Ruif:  

 

 
       

 
 

Opa en Oma Fernandez 

Carla Rijnders 

Opa en Oma De Wit 

Hans Duncker 

Jetske Duncker 

De heer Zwagerman 

Familie Poolman 

Imke Limpens 

De heer Wentzel 
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12 April – tweede divisie wedstrijd 

Pony’s NK Carrouselrijden 

Na maanden hard werken, weinig slaap en veel 

regelen en voorbereiden was het zondag 12 april dan 

eindelijk zover. De avond ervoor hadden we na de 

ponylessen onze laatste voorbespreking gehad, het 

filmpje van de training van vrijdag bekeken en de 

pony’s gewassen, gepoetst en geknot en het 

harnachement gepoetst. De pony’s werden ’s 

ochtends vroeg gevoerd, de knotjes in de manen 

werden gecontroleerd en nadat de pony’s hun ontbijt 

op hadden was het tijd om de pony’s in te laden.  

Princess wilde zelfs zo graag met de rest van de 

pony’s mee dat ze haar box uitvloog en bijna de 

vrachtwagen in galoppeerde. Toen alle pony’s 

geladen waren gingen we op pad, naar RSC Kraaij in 

Nijkerkerveen. Het zonnetje brak langzaam door en 

terwijl we op weg waren in de auto vlogen de 

whatsappjes van iedereen die in de auto zat door de 

carrouselliefjesgroep. Alle meiden, grooms en ouders 

waren er klaar voor. 

Op de wedstrijd locatie aangekomen zijn we gaan 

kijken waar de wedstrijdring was, om te kijken waar 

onze richtpunten waren voor de oefeningen en waar 

we op moesten letten. Na het checken van de 

muziekinstallatie kon er niets meer mis gaan toch?  

We laden de pony’s af, borstelde de schimmels nog 

witter dan ze al waren, maakte de laatste knotjes vast 

en zadelde pony’s. In de opstapring verloren we het 

laatste beetje spanning en in de losrijring hadden we 

zelfs de tijd om de manoeuvre helemaal te rijden. De 

meiden merkte dat de bak kleiner was dan thuis, 

begonnen te kletsen en dus te ontspannen.  

Vervolgens mochten we naar de wedstrijdring. In de 

tijd van de baanverkenning ging de muziek alvast aan, 

de pony’s deden alsof het de normaalste zaak van de 

wereld was om daar in de ring te lopen met witte 

hekjes en een hoop publiek. Toen er werd 

omgeroepen dat we nog 1 minuut hadden, schoot er 

een beetje spanning door de groep. Ik vroeg aan de 

jury of we mochten beginnen en toen was het moment 

daar, waar we al die tijd zo hard voor gewerkt hadden. 

De muziek begon, de meiden reden het 

openingsfiguur, we groetten en gingen verder met het 

vervolgfiguur. Terwijl ik in de hoek stond en af en toe 

een commando riep voor het volgende figuur of Ma-

rus als ze iets allemaal tegelijkertijd moesten doen, 

kon ik alleen maar denken hoe goed ze reden en hoe 

trots ik op ze was. Zo trots dat ik bijna een traantje 

moest laten. Na het afgroeten brak het applaus los. 

Hetgeen waar de meiden zich het meest druk om 

maakte. Tegen alle verwachtingen in, bleven de 

pony’s braaf staan en konden we vol opluchting de 

wedstrijdring verlaten. We hadden het gedaan en niet 

te geloven hoe goed we het hadden gedaan. Na het 

uitstappen van de pony’s, het afzadelen, was het al 

tijd voor de prijsuitreiking.  

Gezamenlijk liepen we van de vrachtwagen, de 

grooms met de pony’s achterlatend, naar de 

wedstrijdring. Daar moesten we toch nog best lang 

wachten, we deden een dansje en zwaaide naar de 

thuiszitter via de live stream. De prijsuitreiking begon 

en we waren geen 4de, we waren ook geen 3de, we 

waren 2de geworden. Zo’n fijn resultaat voor de eerste 

keer naar de tweede divisie wedstrijd van de nationale 

kampioenschappen  Ik ben zo trots op de meiden en 

de pony’s!  

Ik wil bij deze iedereen bedanken die zich heeft 

ingezet voor Ponycarrousel de Ruif! Want dankzij 

jullie hebben we dit resultaat kunnen behalen.  

Mariken Duncker,  

commandante Ponycarrousel De Ruif  

 

Met dank aan Liesbeth Wit, Carla Rijnders,  

Ernst van Deursen en Sandra van der Woude voor 

de foto’s! 

 

Alle foto’s staan ook op onze website. 

http://manegederuif.nl/extra/fotoalbum/ 

Aankomst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manegederuif.nl/extra/fotoalbum/
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Voorbereidingen op locatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losrijden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan de wedstrijd zelf ……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
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en de uitslag ………. 
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Horseball 

 

 

 

 

 

een snelle en spectaculaire sport 
Wil je meedoen in het nieuw te vormen team? Mail dan naar rene@manegederuif.nl 

Horseball is een teamsport die de klassieke pony- en 

paardensportdisicplines ondersteboven heeft gegooid 

door er een nieuwe mentaliteit in te brengen. Deze 

mentaliteit van samenspel en plezier in combinatie 

met snelheid en lenigheid maken horseball tot een 

spectaculaire en spannende ruitersport. Het wordt 

gespeeld door jongens en meisjes, mannen en 

vrouwen en ook gemengde teams. De tradities van de 

ruitersport zijn overal aanwezig, zowel in de voor-

stelling en het respect voor de tegenstander als bij de 

dressuur en de zorg besteed aan de paarden. Het 

spel Horseball werd voor het eerst gespeeld in 

Frankrijk waar deze sport onmiddellijk een toe-

nemende interesse wekte zowel bij ruiters als bij 

publiek. Hierdoor ontwikkelde deze sport zich snel in 

heel Europa en werden er nationale kampioen-

schappen georganiseerd. Tot op heden nemen 8 

landen deel aan de Europese kampioenschappen: 

Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Italië en Portugal. 

 

Horseball is een teamsport, waarbij twee teams van 

zes personen (waarvan twee reserves) op hun 

paarden in het veld staan. Aan de kopse kanten van 

het veld zijn, net zoals in de meeste andere bal-

sporten, de doelen. Deze doelen hangen 

4,5 meter boven de grond, en zien eruit als hoepels 

met een diameter van 1 meter. Door te tossen met 

een munt wordt bepaald welk team als eerste begint. 

Met een voetbal (formaat T4, 6/700gram), voorzien 

van leren riemen die de grip bevorderen, moet 

geprobeerd worden in de doelen van de tegen-

standers te scoren. De spelers mogen alleen een 

poging tot scoren doen als zij met de bal in de hand in 

minstens drie passen, drie spelers zijn gepasseerd. 

Elk doelpunt is 1 punt waard. Eén horseballwedstrijd 

duurt 20 minuten, opgesplitst in twee perioden van 10 

minuten met tussendoor een pauze van 3 minuten. 
 

Voor het opzetten van de nieuwe sporttak bij manege 

de Ruif zal afhankelijk van de paarden / pony’s en 

passende belangstellende ruiters een team worden 

samengesteld door René. De manege heeft minimale 

investeringen moeten doen om dit te kunnen 

realiseren: doelen, riemen, bescherming voor paarden 

– pony’s, etc. en dat is gelukt.  

De lestijden zijn iedere dinsdag van 18:15 uur t/m 

19:15 uur. (let op! - tijdens vakantie dressuur-lessen). 

Wij willen al na de meivakantie 2015 van start met 

wekelijkse Horseball. Het aantal deelnemers is 

beperkt! Geef je dus tijdig op!  Deelnemers krijgen 

een gratis voorbereidingsles met speluitleg en spel 

klaarmaken van de pony/paard. Wegens de 

voorbereiding en erna dien je minimaal 40 min. voor 

en na elke horseball-les aanwezig te zijn! 

Deelname is mogelijk voor jeugd vanaf ca. 12 jaar – 

gevorderd. 

 

Horseball tarief: Kwartaalabonnement + Horseball contributie 

 

leeftijd Abonnement + contributie per jaar 

t/m 13 jaar pony tarief a 1 uur € 65, - 

vanaf 14 jaar junioren tarief € 65, - 

pension Pension tarief € 65, - 

kennismaking les  
max. 1 keer 

losse les tarief - 

* Bij Horseball gelden de reguliere lesvoorwaarden +  

* Bij afmelden wordt de Horseball les doorberekend, 

inhalen is niet mogelijk.  

 

mailto:rene@manegederuif.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teamsport
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Munt_(betaalmiddel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gram_(eenheid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minuut_(tijd)
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Activiteitenkalender  

Datum & Tijd Activiteit Voor info: 

4 mei – 9 mei Mei ruiterkamp info@manegederuif.nl 

10 mei v.a 13.00 uur FNRS wedstrijd wedstrijden@manegederuif.nl 

17 mei 
Vervangende lessen zomervakantie 

Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 
info@manegederuif.nl 

24 mei 
Vervangende lessen zomervakantie 

Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 
info@manegederuif.nl 

27 mei:13.30-14.30 Culturele Markt op 7de Montessorischool  

31 mei 
Tweede Divisie wedstrijd Paarden NK Carrouselrijden 

Zilfia’s Hoeve, te Houten 
info@manegederuif.nl 

31 mei 
Vervangende ponylessen zomervakantie 

Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 
info@manegederuif.nl 

7 juni Extra les deelnemers regiofinale zitcompetitie info@manegederuif.nl 

7 juni Dag der Kampioenen: afsluiting wedstrijdseizoen wedstrijden@manegederuif.nl 

14 juni 
Vervangende lessen zomervakantie 
Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 

info@manegederuif.nl 

14 juni Lessencompetitie en BBQ info@manegederuif.nl 

20 - 21 juni Instructieweekend volwassenen info@manegederuif.nl 

28 juni 
Vervangende lessen zomervakantie 

Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 
info@manegederuif.nl 

28 juni 
Regiofinale zitcompetitie Manege Hoogenboom, Achterweg 

33, Nieuwe Wetering 
info@manegederuif.nl 

6 juli – 10 juli Ruiterkamp week I info@manegederuif.nl 

13 juli – 17 juli Ruiterkamp week II info@manegederuif.nl 

18 juli – 9 augustus op 18 juli na de lessen gaan de Pony’s naar het weiland! info@manegederuif.nl 

9 - 14 augustus Instructie ruiterkampweek week 6 
info@manegederuif.nl 

 

16 augustus 
Vervangende lessen zomervakantie 
Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 

info@manegederuif.nl 

17 – augustus Einde zomervakantierooster 
info@manegederuif.nl 

 

23 augustus 
Vervangende lessen zomervakantie 
Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 

info@manegederuif.nl 

30 augustus 
Vervangende lessen zomervakantie 
Schrijf je in via www.manegederuif.nl/zomerlessen 

info@manegederuif.nl  

 

mailto:info@manegederuif.nl
mailto:info@manegederuif.nl
mailto:info@manegederuif.nl
mailto:info@manegederuif.nl
mailto:info@manegederuif.nl

