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2020 …… 

Een bijzonder, onverwacht en raar jaar is 

het geweest. Veel moesten we afzeggen of 

anders organiseren.  Mede dankzij jullie 

lukt het om met elkaar er iets van te 

maken binnen de gestelde maatregelen en 

kunnen we blijven doen waar iedereen blij 

van wordt: paardrijden!  

Hoe het zal gaan in 2021 weten we niet. 

Gelukkig weten we ook veel wel! In de 

afgelopen weken konden veel lessen 

doorgaan en zijn er ruiters die gebruik 

maken van het leasen. Wat gaan we in 

2021 doen: 

• Aangepaste/veilige proevendagen 

• Gezellige spelmiddag 

• Kamp 

• Sinterklaas  

Heb je wensen laat het ons weten dan 

kunnen we kijken of we het kunnen 

organiseren! 

Onze baan ligt er strak en vlak bij!  

Nu we onze lessen buiten doen 

i.v.m. de corona maatregelen van 

groot belang om blessures bij onze 

paarden en pony’s te voorkomen. 

JAARZEGEL IN JE PASPOORT 

Zodra je contributie hebt betaald 

voor een nieuw jaar lid van de 

KNHS/FNRS ontvang je een 

bevestiging en dat je de jaarzegel 

op de manege kunt ontvangen. 

Je ruiterpaspoort kun je afgeven op 

de manege en in het weekend zal 

de jaarzegel verwerkt worden. 

Nadien kun je je paspoort weer 

meenemen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singelnijd hoe ga je hiermee om… 

Je legt je het zadel op je paard en je wilt aansingelen. Jouw paard legt de oren plat in de 

nek, heeft felle ogen en doet wellicht een poging tot bijten of trappen..  een stressvol begin 

van de les voor jou en je paard… Paarden met singelnijd zijn in het verleden vaak te bruusk 

aangesingeld of hebben een slecht passende singel gehad waar ze tijdens het rijden last van 

hebben gekregen. Hierdoor hebben ze een negatieve associatie met de singel gekregen.  

Hoe kunnen we hier beter mee omgaan? 

1. Doe eerst de singel zó vast dat er nauwelijks of geen druk op staat.  

2. Singel gaatje voor gaatje verder aan.  Probeer niet om op stal het aller strakste 

gaatje te bereiken. Loop een stukje (naar de bak) en singel dan verder aan. 

3. Wees belonend zolang je paard zich redelijk rustig houdt. Wil je paard toch bijten, 

stel een grens met je stem (Néé)  en bijvoorbeeld het opsteken van een hand, of laat 

iemand hem veilig vasthouden, maar wordt niet boos. Blijf neutraal en zorg dat je je 

paard naar een positieve stemming helpt.  

4. Singel het laatste stuk aan nadat je bent opgestapt. Een singel moet natuurlijk strak 

genoeg zitten om het zadel en jou op de plek te houden, maar je hoeft niet je hele 

gewicht in de strijd te gooien.  



 

  
 

 

 

 

 

    

 


