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Alicia 
Een heel belangrijk maar niet zo’n leuk 
bericht.  
Wie les krijgt van haar weet al dat zij 2 
weken geleden, heel ongelukkig, tijdens 
een springles in Markelo, van het paard is 
gevallen. Daarbij heeft zij 2 gebroken 
ribben en 2 scheurtjes in de 5e nekwervel 
opgelopen.  
Voorlopig kan zij dus geen les meer geven 
en nemen de overige instructrices dit van 
haar over. 
Door deze blessure kan Alicia ook niet 
deelnemen aan het laatste onderdeel van 
haar Instructeurs examen. 
Gelukkig is zij wel geslaagd voor het 
onderdeel lesgeven en haar 
praktijkexamen dressuur. 
Misschien hebben jullie haar al een kaartje 
gestuurd, wie haar adres wil weten kan 
contact met mij opnemen. 
Vrijdag zijn we met de leskinderen op de 
pony op ziekenbezoek geweest. 

 

Blijf op de hoogte en volg ons op 
Facebook 
Volgen, delen en liken! ! 
Nieuwe activiteiten, veel foto’s van onze 
activiteiten! ! 

 

Organisatie Voorronde Kampioenschap Manege & 
Ruiterbond op 29 mei 2016 
Het kampioenschap wordt op onze manege gehouden.  
Vrijwilligers gevraagd voor het vlekkeloos laten verlopen van 
deze dag! !  Er zijn taken die door ruiters en ouders gedaan 
kunnen worden. Zoals; bardienst, voorbereiding paarden, 
ringmeesters, begeleiders paarden, mestscheppers, 
voorlezers, parkeermeesters, rekenkamer, stalmeesters. 
Alles bij elkaar zijn we op zoek naar wel 40 personen! !  
Stuur een mail of schrijf je in op de lijst op het whitebord. 

Voor jullie de allereerste nieuwsbrief van 
de manege. Via deze brief willen we jullie 
op de hoogte houden van allerlei  leuke en 
interessante activiteiten op de manege.  
Veel plezier met lezen. 

Nieuwsbrief Manege de Mallejan Achterveld 
FEBRUARI 2016      

Agenda 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/Manege-De-Mallejan-Achterveld
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Ruiterbewijs dagen 
Alle informatie hierover vind je op de site.  
Voor alle ruiters is deze cursus een eye -
opener. Ben je geïnteresseerd  en wil je 
alles leren over paarden? GEEF JE OP! De 
cursus wordt gegeven door Laurene. 
We beginnen weer met het Certificaat 
Buitenrijden, hieronder vind je een 
berichtje geschreven door een van de 
volwassen deelnemers in het Gastenboek.  

Conny van der Bijl zondag 13 

september 2015 
     

Gisteravond in het kader van CBR-2 

('buiten rijbewijs'  een verkeersrit 
gemaakt dwars door Achterveld. Enorm 
leerzaam, want de éne pony schrikt van 
een fiets die van het slot wordt gehaald, 
de ander staat stil voor een witte streep 
op de weg, dan weer komt er een idiote 
pizzabezorger o.i.d. langs gesjeesd ... ?!?? 
Ook zijn we langs het terrein van het 
Gazonmaaier-festival gereden, met héél 
veel herrie, speakers, live muziek... Dat 
was even spannend, alle paarden en 
pony's dribbelden daar zo snél mogelijk 
langs, dus je moest goed opletten en je 
paard controleren. Ook hebben we inzicht 
gekregen in hoe je auto's laat passeren en 
waar je op moet letten. Super leerzaam, 
super brave dieren en je merkt dat je héél 
veel tegen kan komen in het verkeer!! 

Vrije inschrijving Springlessen gevorderde ruiters. 
Om de 14 dagen wordt er op donderdagavond om 
19.30 (oneven weken) een extra springles gegeven, 
wil je hieraan deelnemen dan kan dat in overleg met 
je instructeur. De les wordt gegeven door Janneke.  

Leuke reactie overstap naar de Manege en Ruiterbond. 
Onlangs kreeg ik een hele mooie mail van een van de leden van de Ruitervereniging Barneveld: 
 
Hallo Marjorie, 
  
Wij hebben geen Barneveldse Krant, maar ik probeer altijd het e.e.a. op hun website te lezen. 
 Een late reactie van mij, maar ik vind dat ik jullie toch nog moet feliciteren. Wat een (misschien wel dappere 
of stoere?) beslissing om uit dat hele KNHS/FNRS-gebeuren te stappen. Hoe dan ook, ik vind het super en 
wat mij betreft mogen er nog heel veel maneges volgen. Ik maak mij ook absoluut geen zorgen om jullie 
klandizie; de mensen willen gewoon lekker en gezellig kunnen paardrijden en jullie staan goed bekend! 
Als er voor mij als wedstrijdamazone een alternatief komt, vertrek ik ook linearecta bij de KNHS, ha, ha. 
  
Fijn weekend en heel veel groetjes! 
Azou 
 
Daar wordt ik dan weer blij van !  
Wil jij nog eens nalezen waarom wij zijn overgestapt, kijk dan in je mailbox, op 27 november hebben wij 
jullie op de hoogte gebracht. 

Feestje of vergadering? 
Heb je al eens gedacht aan een bijeenkomst  in onze 
gezellige foyer of vergaderruimte? 
Je kunt je gasten verwennen met een paardensessie! 
! Niet alleen leuk voor al degene die rijden of 
gereden hebben, maar ook voor je kennissen die het 
eens willen ervaren. Daarna gezellig nablijven in de 
foyer en eventueel uit te breiden met een warm of 
koud buffet. 
“Parkeren voor de deur”.  
Uitspraak van een van onze gasten: “Jullie kunnen 
toveren!”  
 
Zoek je een gelegenheid om te vergaderen, of wil je 
een workshop geven, dan kan dat in het 
theorielokaal in de kelder, deze is voorzien van 
whitebord en beamer.  Wij zorgen voor de 
koffie/thee/water maar ook de mogelijkheid van een 
eenvoudige of uitgebreide lunch kan worden 
afgesproken. 
Wil je met een aantal volwassenen een 
ruiterweekend beleven, vraag naar de 
mogelijkheden. 

 

http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/cbr
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Coaching  ruiters op 23 en 27 februari 
Ervaart jouw kind (lees ook jeugd en volwassenen) een probleem tijdens het omgaan met een pony of 
paard? Het maakt niet uit waarmee, wij willen hen graag helpen hun onzekerheden te overwinnen. Dit kan 
d.m.v. grondwerk met het dier. Dit zijn de poets- en lichaamstaal mens/dier lessen, waaronder  ook 
begeleiden (lekker rennen)  met een pony aan een halstertouw valt. 
Om een “probleem”op te kunnen lossen, zullen er meerdere  leermomenten gevolgd moeten worden. Bij 
het werken met een  groepje kinderen, ontdekken zij dat ze niet alleen staan met hun onzekerheden en 
angsten, die ontdekking kan meteen meer zelfvertrouwen geven. Vaak horen wij dat de kinderen buikpijn 
hebben als zij gehoord hebben dat ze op een bepaalde pony moeten rijden of onzeker zijn als ze les krijgen 
van een andere instructrice. Wij willen deze onzekerheden wegnemen, want het moet juist leuk zijn.  
Wij leren de kinderen samen te werken met hun groep, zeker tijdens het poetsen. Hun sociale 
vaardigheden verbeteren en hun “poets’’ talenten gebruiken door andere kinderen te helpen. 
De kinderen moeten meer  “knuffelen” met de pony’s en dat kan alleen wanneer zij zich veilig (en 
gesteund) voelen om hun armen om de nek van Linda en Suus te leggen. Ervaren dat een pony fijn en warm 
aanvoelt.Een blije ruiter en een begrepen viervoeter, daar gaan we hier voor! ! 
 
Kosten 
Groepsles  6 kinderen    €  5,00  
Groepsles  3 - 5 kinderen    €  7,00 
DUO les    € 15,00 
Jeugdruiters en volwassenen op afspraak. Ook mogelijk als groep, ken jij mensen uit jouw les, trek dan de 
stoute schoenen aan en maak een afspraak. Wij merken jullie onzekerheden bij Misty, Kyran, Lite,  Aspen 
en Impo. 

Ponykampen zijn zeer leerzaam omdat de 
kinderen de hele dag bezig zijn met de 
pony’s. 
Er wordt 2 uur actief gereden  en 2 uur de 
pony’s verzorgd. 
Daarnaast mogen de ruiters helpen met 
de dagelijkse verzorging van de pony’s en 
mogen zij als er tijd over is net zoveel 
poetsen en vlechten als zij willen. 
Als zij een hele dag op de manege zijn 
kunnen ze  eens ervaren hoeveel hoe de 
pony’s in vrijheid met elkaar omgaan. 
Er wordt dan onderling veel gestoeid, 
waarbij weleens rake klappen kunnen 
vallen of dat zij elkaar eens flink bijten! 
Mochten er pony’s zijn met huid of 
hoefproblemen, dan wordt dat op deze 
dagen ook samen met de ruiters 
behandeld. 
 

 

Bezoek de site: 
Laurene heeft het afgelopen jaar heel veel energie in 
de site gestoken. Iedereen kan nu alle informatie daar 
vinden over bv. de Diplomadagen, diverse 
wedstrijden, ponykampen en cursussen. 
De agenda geeft aan welke activiteiten er zijn. 
Bezoek deze regelmatig, dan blijf je goed op de 
hoogte. 
Het gastenboek. Deel je tevredenheid over je rijles, je 
pensionstal of je D wedstrijd eens met de bezoekers 
van onze site. Betere reclame kunnen we ons niet 
wensen! Alvast bedankt. 

 

Samenwerking Muziekvereniging DWS Achterveld en 
Manege de Mallejan op 16 april 2016. 
Nieuwe en leuke happening, hou deze datum vrij en 
kom kijken. 
De manege zal omgetoverd worden. 
 In de rijhal wordt de tribune weer opgezet en aan 
beide zijdes wordt er ruimte gecreëerd voor tamboers 
en de fanfare. Vlaggen en lichtshow in de nok. 
Het middenstuk wordt de zanderige dansvloer voor de 
majorettes en in het achtergedeelte treden de 
paarden op! ! 
Het beloofd een leuke avond te worden voor alle 
deelnemers en publiek. 
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Schriktraining voor Ruiter en Paard 
Op zaterdag 12 maart wordt er een training gegeven 
voor ruiters vanaf 8 jaar. De groepen worden naar 
niveau en leeftijd ingedeeld. 
We doen er alles aan op de manege om de pony’s en 
paarden tijdens de les NIET te laten schrikken. Daarbij 
wordt gelet op mensen die buiten de rijbaan lopen of 
werken, maar ook op de weersomstandigheden en de 
ondergrond. 
Paarden zijn nu eenmaal vluchtdieren en zetten het op 
een lopen (in het ergste geval, slaan ze op hol)  bij een 
vreemd geluid of plotselinge beweging. Ruiters 
worden zich tijdens een training hiervan  sterker 
bewust. 
Afhankelijk van het niveau van de ruiter wordt de 
keuze van de attributen bepaald. Zijn het eerst nog 
eenvoudige dingen, zoals een smalle doorgang, gekke 
parasols en linten, later worden het stuiterende 
ballen, heggenscharen en bladblazers. Bij iedere 
training blijft veiligheid voorop staan.  
Deze dag is i.s.m. leerlingen van het Groenhorst 
College  in Barneveld. 

 

Reactie van een ouder  van een oud 
leerling om te delen: 
 
Heee Marjori en Willem 
 
Uit het zicht is niet uit het 
hart hoor! Denk zo vaak nog terug 
aan de gouden tijd bij jullie! 
Erg leuk en fijn te horen dat het 
goed gaat met jullie 
en........hij met Willem een 
biertje heeft gedronken hahaha 
geweldig!  
Jaja kleintjes worden groot he! 
Ik heb echt al ZO VAAK in mijn 
hoofd bij jullie langs te gaan om 
te zeggen dat onze zoon ECHT 
zoveel profijt heeft van het feit 
dat hij bij jullie het vak heeft 
geleerd als stalknecht! Hard 
werken en nog steeds vindt hij  
het leuk! Pas nog heeft hij in 
zijn eentje een paar dagen op het 
huis van mijn broer in Putten en 
de dieren gepast. Paarden, 
schapen, kippen, hond etc. Hij 
neemt zijn verantwoording en kan 
de beesten goed aan. Dank dank 
nog steeds daarvoor. We zeiden 
het toen al he! Daar heeft ie 
later nog wat aan. Leuk dat hij 
Binky en Ari-jan weer zag! Aah ik 
kom volgende keer ook mee hoor!  
Succes met alles wat jullie doen 
en veel groetjes en tot hopelijk 
gauw 
knuffel alvast voor o.a Binky en 
Ari-Jan!!! 
 
 
Inke 

 
Ari-Jan 
 
In 1992 is deze vosbonte shetlander geboren  op de 
manege, zijn  moeder was Patty (35 geworden). Heel 
veel kinderen hebben op haar leren ponyrijden.   Ari-
jan  een vreemde naam misschien, maar hij is 
vernoemt naar zijn oude eigenaren Arie en Jans 
Houtveen.  
Arie spitten onze moestuin en maaide het gras met 
de zeis, terwijl Jans op zaterdagmorgen, als Marjorie 
stond les te geven, de keuken en de badkamer sopte. 
Daarna dronken we gezellig thee met de leskinderen.  
Ari-jan kijkt nooit zo vrolijk, maar heeft nog nooit een 
ruiter eraf gebokt. Hij heeft hele korte pootjes en 
probeert de groep altijd goed bij te sloffen! ALS JE OP 
AR-JAN MAG RIJDEN, DAN DRAAF JE NIET ALLEEN HET 
HARDST MAAR SPRING JE OOK NOG EENS HET 
HOOGST VAN ALLEMAAL! ! DEZE KANJER IS 24 JAAR 
EN LOOPT AL 2O JAAR MEE IN DE LES! ! 
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