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Stagiaire: 
Els heeft tijdens haar stage mij overtuigd van 
haar inzicht in het manegewerk en daarom heb 
ik haar gevraagd om als oproepkracht bij ons te 
komen werken. Je kan haar dus nu regelmatig 
terugzien op de manege.  
 
Goosje (Accent) liep vorig jaar 1 dag in de week 
stage en dat is nu uitgebreid naar 2 dagen en 
wel op de maandag en de vrijdag. 
 
Van 10 t/m 21 april komt Jing van der Weijden 
(Groenhorst) een snuffelstage volgen en Justin 
Bouw (Element) begint een week eerder op 3 
april aan zijn stage. 
 
Ik wens hen allen een leerzame stage bij ons op 
de manege! 

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

 

Personeel wisselingen op zaterdag: 
Met ingang van januari is Renee Tijmensen 
begonnen als oproepkracht. Ilse Offereins 
heeft onlangs te kennen gegeven dat ze te 
druk is met allerlei andere dingen en graag 
wil stoppen met werken op de manege. 
Ilse wil ik bedanken voor haar inzet en 
Renee feliciteren met haar aanstelling. 

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 
Maart 2017     

Agenda  

 

https://www.facebook.com/Manege-De-Mallejan-Achterveld
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/agenda
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/agenda
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/agenda
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/agenda
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Selectie Bekend 
Voorronde Manege  Kampioenschap MR&B 

 
De volgende ruiters gaan onze manege op 7 mei 
vertegenwoordigen tijdens de Voorronde te Zwolle: 
Niveau 1: Lieke Kronenman   9 jr. 
  Linda Rosa van Marle  11 jr. 
 
Niveau 2: Denise vd Vuurst   13 jr. 
  Sanne Konijn   17 jr. 
 
Niveau 3: Renee Tijmensen  15 jr. 
  Elise vd Bijl   13 jr 
Reserve Dana van ’t Klooster   13 jr. 
 
Niveau 4: Charlotte Boeijen  17 jr 
Nivau 5: Sytske Anne Bergstra  25 jr. 
  Daniek Nijhuis   18 jr. 

27 MEI ENJOY THE RIDE 
Organisatie L.R de Singels Achterveld 
Een rit van 3 - 4 uur rondom Achterveld voor 
gevorderde ruiters! 
Kan je tegen een stootje, weer of geen weer, 
we gaan rijden  ! ! 
Kosten € 45,00 excl. Inschrijfgeld de Singels a 
€ 15,00. Afhankelijk van onze groepsgrootte 
kunnen een beperkt aantal ruiters met een 
eigen paard zich bij ons aansluiten kosten € 
10,00 p.p. 
 

 

  

TREC LESSEN APRIL     LOL MET JE KNOL!! 
In de maand APRIL worden deze lessen  gegeven door Laurene en Wendy. 

 Het is een enorme leuke afwisseling op het paardrijden.  
Neem deel of kom op zondagmorgen eens kijken naar de enthousiaste jeugd en volwassen ruiters.  

 
Rijden op, maar ook rennen naast je pony/paard in een obstakel parcours!  

Erg leuk, leerzaam en totaal anders dan je wekelijkse les.  
Klik hier voor meer informatie 

 
KOSTEN € 15,00 per les 

Je kan net zo vaak meedoen als je wilt! !  
Wil je alle lessen volgen dan kom je in een groep met vaste ruiters. 

Wil je 1x meedoen, dan wordt je ingeroosterd in de les met variabele ruiters. 
Pony’s en paarden lopen allemaal in dezelfde les, dus ook jeugd en volwassen ruiters in 1 les. 

WOENSDAG JEUGDLES TREC TOEKOMSTMUZIEK! 
Net als Laurene is Wendy erg enthousiast over de TREC lessen, gewoon even anders en ontzettend leuk  

 
Voor de jeugd willen we starten met een maandelijkse les op woensdag verzorgd door Wendy. Kosten € 
15,00, betaling contant en opgeven per mail info@manegedemallejan.nl of op het inschrijfformulier op 
het whitebord. Je kan altijd instromen en mee rijden! Foto’s zijn te zien op onze Facebook-pagina. 

 

 

http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/trec-cursus
mailto:info@manegedemallejan.nl
http://www.facebook.com/pg/Manege-De-Mallejan-Achterveld-433887523395324/photos/?ref=page_internal
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VOOR DE JEUGDIGE LIEFHEBBERS  
 

EXTRA SPRINGLES MAANDAG 10 APRIL 16.15 – 
17.15 

KOSTEN € 15,00 
BC EN D PONY’S 

VIND JIJ SPRINGEN OOK ZO LEUK? 
MELD JE DAN AAN PER MAIL 

 

                                                                  

 

RONDLEIDINGEN en RONDRITTEN: 

Wij verzorgen beide op aanvraag. 
Wij vertellen scholieren, maar ook belangstellende 
bedrijven graag over ons werk op de manege.  
Ons unieke stalsysteem en onze invulling van  de 
zorg van onze viervoeters  gaat verder dan menig 
mens denkt. 
Het lesgeven is een klein deeltje van onze dag. 
Kosten € 40,00 per uur. 
  
Rondrit met een Koets of Jan Plezier worden 
verzorgd door Stalhouderij Bakkker .  
Al naar gelang met 1 of 2 paarden.  
Op- en uitstappen op de manege. 
Meer info 
 

PONYKAMP  IN DE MEIVAKANTIE:  
1,2 EN 3 MEI Vanaf € 40,00 
Keuze uit Dagkamp of Tweedaagse. 
De hele dag bezig zijn met een pony. Niet 
alleen rijden, maar ook oefenen met poetsen, 
knuffelen, masseren, vlechten etc. Er is nog 
zoveel te leren! ! Kom jij ook? 
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/
activiteiten/ponykampen/aanmelden-
ponykamp 
OF KOM NAAR EEN VAN ONZE 
ZOMERKAMPEN! ! ! Vanaf € 315,00 
http://www.manegedemallejan.nl/index.ph
p/activiteiten/ponykampen/wanneer-
ponykamp  
 

 

LEERONDERHOUD: 

Net als je schoenen, moet je hoofdstel en je zadel 

ook schoongemaakt worden. Dit hoort je elke keer 

te doen als je het hebt gebruikt. Voor het invetten 

zoeken we nog enkele vrijwilligers, lijkt het je leuk, 

dan kun je je hiervoor opgeven. Dit doen we op 

zaterdagmiddag. 

Maar naar elke les hoor je je bit schoon te spoelen 

en de neusriem schoon te maken. Kijk ook eens 

verder of er huidvet op de riempjes zit, want ook 

dit hoort schoon te zijn! Op de tafel liggen 

washandjes en staat zadelzeep om te gebruiken. 

 

 

VERZOEK VAN ONZE VRIJWILLIGERS; 
POETSTASJES SCHOON WEGZETTEN 
De ritsen zitten niet dicht, waardoor er zomaar een 
borstel op je hoofd kan vallen!! 
Na het  poetsen borstels vrij van haren in je tasje 
stoppen. Losse haren uit je tasje verwijderen en je 
tasje dichtritsen en op NUMMER volgorde 
terugzetten. Kan je er niet bij, pak dan even het 
krukje, deze staat in de zadelkamer . 

https://www.facebook.com/Stalhouderij-M-Bakker-173897846038776/
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/ponykampen/aanmelden-ponykamp
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/ponykampen/aanmelden-ponykamp
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/ponykampen/aanmelden-ponykamp
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/ponykampen/wanneer-ponykamp
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/ponykampen/wanneer-ponykamp
http://www.manegedemallejan.nl/index.php/activiteiten/ponykampen/wanneer-ponykamp
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KONINGSRIT 26 APRIL 18.15 – 19.30 

We kennen Koningsnacht, maar nu ook de “Koningsrit”. ORANJE BOVEN OP HET PAARD. 
Ga je mee op deze buitenrit, kom dan in het Oranje naar de manege. 

Onze Koning wordt 50 en dat vieren wij met deze “feestelijke rit”. 
Kosten € 25,00 

 
De eerste rij staan  foto’s van de Koninklijke Familie, allemaal voor de fotoshoot  geposeerd zonder cap, de 

prinsesjes, vader en moeder en tenslotte opa en oma. 
De onderste foto’s zijn jeugdfoto’s van Amalia, Willem Alexander en oma Beatrix. 

 
 

 

                                                                  

HEB JIJ IETS TE VIEREN EN ZOEK JE EEN LEUKE LOCATIE? 
Wij verzorgen  je feestje van A – Z 

Alles is aanwezig: drank, buffet, paarden, pony’s, koetsen,                  
wandelen fietsen of een binnenactiviteit. 

Uitgebreid of ingetogen! 
Alle wensen kunnen worden besproken  
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MEIVAKANTIE AFMELDEN BIJ RUITER ONLINE 
Vakantie en andere lessen ruim op tijd afmelden (het zichtbare rooster geeft het gemak van direct afmelden, je 
zomervakantie kan je bv ook al afmelden). 
Inhaallessen aanvragen, de beschikbare lessen staan in je rooster. VOLLE LESSEN staan natuurlijk NIET in het 
rooster. Probeer het later dan nog een keer. 
. 
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. 

 

BEDANKT VOOR JE POSITIEVE REACTIES; 

Ja ook wij vinden het leuk als wij positieve 
reacties krijgen van ouders en ruiters.  
2017 begon met leuke bedankjes van ruiters en 
ouders, natuurlijk vinden we het leuker als je 
blijft, maar als je dan toch afscheid neemt……. 
Wij voelen ons  gewaardeerd, niet door een 
doosje chocolaatjes (wel lekker natuurlijk) of 
een mooi boeket bloemen (bloemen 
verwelken..), maar vooral door dat lieve kaartje, 
zo blijf je in onze herinnering bestaan!! 
 

 

BLIJE KINDEREN: 
De reden waarom ik 30 jaar geleden begonnen 
ben met dit werk. Het vervullen van een wens 
van een kind. Het even kunnen wegnemen van 
de zorgen van een kind. De blijdschap op dat 
gezicht wanneer het kind contact maakt met 
een pony! Het eindeloos blijven tuttelen en het 
om de hals hangen van een pony. Soms 
verstopte tranen nog zien glinsteren in hun 
ogen.  
In al die jaren heb ik zoveel gezien en zoveel 
gehoord van de kinderen.  
Tranen om thuis situaties, de verhalen 
aanhoren, het hoorde er allemaal bij. 
MAAR TRANEN VOOR EEN PONY DAT ZIE IK 
LIEVER NIET EN HOEFT OOK NIET. 
Ik kan de kinderen daarbij helpen, een leuk 
gesprek en daarna oefenen met de “enge” pony, 
helpt het kind bij  hun onzekerheid. Daarna  
blijven oefenen en vooral hulp vragen bij een 
terugval. Gelukkig kan ik mij heel goed in het 
kind verplaatsen en de dieren door hun ogen 
zien. Ook volwassenen kampen met dezelfde 
onzekerheden. Een paard is grooooot, een 
paard is sterk en ……zwaar. Daar mag je best 
respect voor hebben. Het paard voelt feilloos 
jouw stemming aan. O jee. Een grote mond 
helpt niet,  beken kleur en vraag hulp. Wij 
begeleiden je graag tijdens een privésessie. 
Benaderen, begeleiden of longeren. 
 

 

BELANGSTELLING VOOR EEN RONDLEIDING 
 DOOR KINDLIEFS PAARDENSPORTLAND ? 

Ondervindt de sport van je kind 

Wil jij als ouder eens ondervinden hoe het voelt om 
naast een paard te staan? 
Wil jij als ouder eens weten hoe  ‘n paard voelt? 
Wil jij als ouder eens weten hoe je een paard 
poetst of hoe je een been optilt? 
Wil jij als ouder actiever betrokken zijn bij de sport 
van je kind, door bv een proef voor te lezen? 
 
Al die dingen die voor jouw kind zo gewoon zijn, 
maar waar je zelf geen ervaring mee hebt dat willen 
wij graag met jullie delen. Samen zijn wij slimmer. 
 
Heb jij hier belangstelling voor stuur dan een mail. 
Op de site volgt meer info. 
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Coaching  ruiters op afspraak: 
Reactie van ouders na een gevolgde les: 

Helemaal super, ze kwam zo blij thuis. 
Dochter: Ik denk dat Marjorie ook juf is! 
Moeder: Ze liep zonder twijfelen zo de stal in 
naar het hoofd van de pony, super we gaan er 
weer voor. 
 

Privéles paard/ponyrijden: 

Paardrijden is voelen waarom een paard in een 
bepaalde richting loopt.  
Weten dat jij de oorzaak bent van bijna alles wat 
er gebeurt.  
Leren je eigen lichaam te voelen, hoe je zit, 
waar  je gewicht zit en hoe staan je tenen! !  
 
Niet kijken en beredeneren, maar VOELEN. 
 
Instructeur, leerling en paard/pony moeten een 
klik hebben. 
Inleving, beleving, samenspel, leerzaam en leuk. 
 
 
 

 

Is het wel zo gewoon of is het bijzonder: 
 
Voor wie hier is begonnen is het heel gewoon 
onze manier van werken. Sommige ruiters 
worden ongeduldig en missen een uitdaging 
waar ze nog niet aan toe zijn. Voor ons zijn het 
de dieren die we moeten beschermen tegen 
overmoedig ruitergedrag. Ruiters  die niet 
kunnen wachten zien we dan ook vertrekken. 
 
Daar staan tegenover ruiters die al anders 
hebben meegemaakt op een andere manege of 
stal. Te vroeg starten in een te hoge groep. 
Valpartijen op te grote pony’s, angst 
ontwikkeling en een deuk in het vertrouwen 
tot gevolg. Gelukkig hebben zij ouders die op 

zoek gaan naar een andere manege. 

Wij proberen hen, ouder en kind, het 
vertrouwen weer terug te geven.  
Welkom op Manege de Mallejan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Manege de Mallejan |  ’t Jannendorp 1 | 3791 VJ 
Achterveld | info@manegedemallejan.nl | 06-54 78 30 33 
| 

 

EVEN 

VOORSTELLEN RAKKER 

Rakker, broer van Rebel, oom van Harley, snap jij het? 
Rakker werd op 11 april 1993 geboren op de manege 
en heeft dezelfde vader (Brakenhoeve’s Emiel) en 
moeder (Nappie) als Rebel!  
Een hele andere pony, met een heel ander karakter 
dan zijn broer. Veel nerveuzer en gevoeliger een echte 
sportpony! Vandaar dat je hem mag pas gaan berijden 
als je een betere balans hebt en dus niet meer aan zijn 
mond trekt maar ook  langzaam kunt lichtrijden 
waardoor je pony rustiger gaat lopen. Rakker wordt erg 
ongelukkig van een harde hand en een ruiter die hem 
in zijn rug duwt door hard te gaan zitten in het zadel, 
beetje plat gezegd bonken in het zadel dus. Au.  
Rakker, Dalton en Harley hebben heel lang met z’n 3en 
lekker in de wei gelopen. Rakker en Harley staan al 24 
jaar naast elkaar en zijn echte  stalmaatjes en als ze 
soms niet buiten elkaar kunnen dan is dat niet ze 
vreemd.  Een super dressuur- en springpony. 
Ontzettend braaf in de stal. En  beslist geen “oude” 
pony in doen en laten! !  
 

mailto:info@manegedemallejan.nl

