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2021 …… 

Als we even achterom kijken in 2021 hebben wij het ervaren als maanden van afwachten,  

bijstellen, creatief zijn en steeds meer mogelijkheden, Yes! Het paardrijden kon gelukkig  

doorgaan en ook de activiteiten hebben we, zij het aangepast, kunnen opstarten. 

Net voor de zomer zijn de instructeurs in herkenbare nieuwe shirts gestoken en zijn ze er  

helemaal klaar voor! 

 

HEMELVAARTS RIT met de natuur die wakker wordt,  

een gezellige groep ruiters en een heerlijk ontbijt  

corona proof, ieder jaar weer een feest! 

 

PONYKAMP was weer een mega gezellige  

lange dag met veel activiteiten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEFEN PROEVEN MIDDAG waarin de ruiters hun dressuur proef  

oefende en deze terug konden kijken op eigen mobiel met commentaar  

van de jury. Leerzaam en ondanks de maatregelen een gezellige middag! 

 

Nu tijd om vooruit te kijken samen en we hebben er zin in.  

Lees snel verder voor allerlei manege nieuws en hou je agenda erbij! 

 

BEDANKT Via deze Nieuwsflitsss willen we 

alle helpende handen bedanken  

van deze zomer!! Meelopers bij stapritjes, op 

en afzadelen en waar verder hulp nodig was. 

Zonder jullie komen we echt handen te kort 

en met jullie kunnen we gezellige en veilige 

ritten organiseren! SUPER BEDANKT!!!!!!!! 

 



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. 

 

KLOPT JOU MAILADRES?? 

Als je lid wordt van de KNHS/FNRS dan 

heb je hiervoor een formulier ingevuld 

met je mailadres. Je komt dan in onze 

ledenlijst en ontvangt mails van de 

manege. 

Wil je een mailadres toevoegen of 

wijzigen geef dit dan door aan: 

manegebelvederenunspeet@gmail.com 

 

 

BOEK: LEER PAARDRIJDEN MET 

PLEZIER 

Als je meedoet met onze FNRS 

proevendagen, dan sluit je de even 

proeven af met een theorie-examen. 

Hiervoor heb je het boek “leer 

paardrijden met plezier” nodig. Deze 

kun je op de manege kopen voor 

€19,95 en is incl. een proevenboekje. 

Heb je vragen? Kijk in onze activiteiten 

kalender bij vraag en antwoord FNRS  

 

VERZORGEN, ZADELEN EN 

OPRUIMEN 

Belangrijk: verzorg je pony of 

paard goed, goed borstelen en 

de hoeven uitkrabben. Na je les 

na verzorgen, bit afspoelen en 

spullen opruimen waar het 

hoort! Weet je niet precies hoe 

dit moet, dan is de poets en 

zadel activiteit een idee om mee 

te doen! 

 

PRAKTISCHE WEETJES  
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