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De Hinnikbode

In deze uitgave
Pablo: paard van de maand 

De activiteitencommissie in het zonnetje
Interview met een volwassenen les

Alles over het belang van de cap
Foto’s van de bixie

Ingezonden stukken en nog veel meer!
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Pablo 
Paard van de 
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H
ierbij weer een nieuwe uitgave van de Hinnikbode! Het  
prikbord is deze keer heel uitgebreid, omdat we allemaal leuke 
foto’s hebben binnen gekregen! We hebben deze keer geen 
zaterdag les maar de volwassenen les op de maandagavond 
geinterviewd. Monica Di Raimondo vertelt ons alles over 

zichzelf in De pen. Pablo én de activiteitencommissie worden in het het  
zonnetje gezet. Daarnaast vindt je in deze uitgave alles over de Bixie en de  
overgang naar LED verlichting. De special gaat deze keer over het  
belang van het dragen van een cap. Weer vind je een verzameling oude 
foto’s en nog veel meer! Heel veel leesplezier!

In deze Hinnikbode

Heb je leuke 
foto’s of 
tekenigen voor 
de Hinnikbode, 
of wil je zelf een 
stukje schrijven? 

Mail dan naar 
hinnikbode@
gmail.com

• Prikbord

• Foto’s van vroeger

• De Pen - Monica Di Raimondo 

• Paard van de maand - Pablo

• In het zonnetje

• Wist je dat...

• Wedstrijdnieuws - bixie

• Vrijwilligersbarbecue 

• Ponystal is over op LED 

• Vrijwilligers BBQ

• Selfiewedstrijd

• Special: De cap

• Interview met een volwassenenles

• Vrienden van de Ponystal

 

Prikbord

     Belangrijke mededeling:  
Van 20 juli t/m 7 augustus 
is de manege gesloten. De 
paarden en pony’s mogen 
dan lekker tot rust komen 
van al dat harde werken!

Ook de kinderen van onze 
leden vermaken zich prima 
op de manege! Gezellige 
bende hier! 

Pablo is het paard van de 
maand. Zo kijkt hij als hij 
graag wat aandacht wil. 
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Hallo ik ben Rylan en ik ben 2 
jaar oud.  Dit ben ik met mijn 
beste vriend Bo. Bijna elke dag 
kom ik samen met mama op de 
manege om Bo kusjes te geven. 
 
Groetjes Rylan

De eerste dagen van juli dit jaar werden 
recordtemperaturen gemeten. Lekker warm, 
maar niet zo handig als je actief wilt 
paardrijden. Lisanne heeft daar wat op 
bedacht. In haar les op vrijdag hebben ze yoga 
gedaan en spelletjes te paard. Hier zie je hoe 
dat er aan toe ging!

4 juli  Stephanie de Frens
7 juli  Brenda  Harbers
11 juli  Yvonne Prins Nijmeijer
12 juli  Lonneke Hardenberg
14 juli  Rosalie Siccama
27 juli  Daphne Hefti Marsman
4 augustus Britt Kalkman
7 augustus Mirelle Bloem
7 augustus Ellis Kupper
9 augustus Maaike Hogebrug

Verjaardagskalender
9 augustus Julia Liefers
11 augustus Sanne Attema
13 augustus Mignon Oldenhof
14 augustus Chelsea Bus
14 augustus Ella ter Denge
22 augustus Laura Brouwer
23 augustus Lotte Bertelink
26 augustus Philine Jansema
26 augustus Suze Schoute

Bouwploegselfie
De bouwploeg wilde ook graag meedoen 
aan de fotowedstrijd ´selfie met je paard .́  
Helaas is er geen paard te vinden op de 
foto, maar wel een heleboel PK´s! 

Je hebt vast al wel gezien dat er iets veran-
derd is in de ponyzadelkamer. Veel pony’s  
hebben een nieuwe foto bij hun hoofdstel 
gekregen. Zo ziet het er weer tiptop in orde 
uit en kan iedereen het juiste hoofdstel op 
de juiste plaats opruimen!

De dames van de stalploeg 
hebben onderling een taarten-
bakwedstrijd gehouden. Welke 
taart vinden jullie het mooist?

Links de taart van Lotte
Rechts de taart van Isabel

Taartenwedstrijd

Hitte golf



Foto’s van de paarden vroeger... Heb jij nog leuke foto’s? Alle inzendingen met oude foto’s zijn 
welkom! Deze worden in een volgende Hinnikbode geplaatst. 
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De Pen

Monica Di Raimondo

Wist je dat Pablo vaak stopt tijdens het 

wandelen en dan bedelt om een suikerklontje

Wist je dat Pablo een grotere stal heeft 

gekregen omdat hij zijn kont niet kon keren in 

een normale stal

Wist je dat Pablo niet meer wil eten als je aan 

zijn eten zit

Paard van de maand

Toen ik in de stalploeg kwam mocht 

ik vaak met Pablo wandelen en 

helpen met bijvoorbeeld wondjes 

ontsmetten. Toen werd er 

gevraagd of iemand op hem 

wilde rijden, dat wilde ik 

natuurlijk wel! Ik vond het 

een droom om op hem rijden 

en sinds die tijd heeft hij een 

speciaal plekje in mijn hart!

 

Ik hou van Pablo omdat hij me 

zoveel geleerd heeft. Het is zo’n 

leuk en lief paard. Ik hoop dat nog veel 

mensen van hem gaan genieten!

Danique over Pablo : 
Pablo is het grootste maar ook het allerliefste 

paard op heel Ponystal! Hij verdient een 

plekje in de Hinnikbode omdat hij 

nu al zoveel heeft meegemaakt en 

ondanks dat toch altijd vrolijk is. 

Toen lieve Pablo op ponystal 

kwam vond ik hem een beetje 

eng want hij is natuurlijk erg 

groot. Maar nadat mijn moeder 

op hem gereden had, vond 

ik hem toch wel heel erg lief.  

Pablo

Naam: P Cornet  (Pablo)
 

Geslacht:  Ruin

Geboortedatum: 1 april 1997

Ras: KWPN

Afstamming:  Moeder: loraine

        Vader: Roemer

Op de manege sinds:  eind 2011

Geschreven door Danique Blaak

1
2
3

Graag wil ik de pen door geven aan mijn lieve 

collega Janet Giessen.

Naam: Monica Di Raimondo
Leeftijd: 27 Jaar
Wat: Beheer manege / instructrice 
Lievelingspaard: Verano
Lid sinds: 1995

Hallo!

Ik heb de pen gekregen van Carla. Ik zal daarom 

kort iets over me vertellen.

Mijn naam is Monica Di Raimondo en ben 

27 jaar. Ik ben zoals vele anderen ook 

begonnen in de aspiranten les toen ik 7 was.  

 

Ik loop nu dan ook  al 20 jaar rond op Ponystal, 

met een tussenstop om mijn opleiding 

paardenhouderij te doen.

Ik rijd het paard Verano dat op Ponystal bij de 

privé stalling staat. Met haar ben ik erg fanatiek 

en rij ook wedstrijden met haar.

Verder heb ik sinds het nieuwe jaar het beheer 

op mij genomen. Dit houd in het voeren en 

verzorgen van alle paarden en pony’s en het 

gebeuren er omheen zodat alles er netjes uit 

ziet. Dit doe ik nu vier ochtenden in de week 

samen met Janet en Silvia.

Verder geef ik doordeweeks ook nog les op 

Ponystal. Kortom, ik ben erg veel te vinden op 

de manege.

Groetjes, Monica
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Zij houden zich bezig met 
het organiseren van 
randactiviteiten naast 
het paardrijden op  
Ponystal. Ze organiseren 
bijvoorbeeld het 
paasvuur, ponyloop, 
nieuwjaarsborrel   en 
activiteiten voor 
bijvoorbeeld broertjes en 
zusjes van deelnemers tijdens 
een wedstrijd. 

In het zonnetje
 De activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit 

Esther, Jacqueline, Esther, Tessa, Melanie, 
Rosalie, Monica, Lonneke, Anne 
en nog vele anderen. 

Hierdoor ontstaat er natuurlijk nog meer 
gezelligheid op Ponystal en leren de 

leden elkaar beter kennen. 

 
Tijdens de afgelopen 

bixiewedstrijd heeft de 
activiteitencommissie 
bijvoorbeeld een 
kleurwedstrijd 
gehouden, popcorn 
verzorgd en kinderen 

geschminkt. We 
zijn hartstikke blij 

met de inzet van de 
activiteitencommissie! Heel 

erg bedankt voor jullie werk! 

10
 

KNZ®. VRIJE KEUZE ZOUT & MINERAALLIKSTENEN
KNZ® Likstenen T +31 (0)74 244 41 69  www.knz.nl

NATUURLIJKE ONDERSTEUNING 
VOOR ELK PAARD
•  Het recept van de KNZ® paardenliksteen is afgestemd op de behoefte van uw paard.

•  Naast zout bevat de KNZ® paardenliksteen essentiële mineralen en spoorelementen.

• Aan KNZ® likstenen zijn geen geur- of smaakstoff en toegevoegd.

• Elk paard likt naar eigen behoefte.
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Wist je dat?
• Een paard tot wel 50 liter per dag drinkt?
• Het oudste paard ter wereld 62 jaar is geworden?
• Het grootste paard een stokmaat van 2.19 m heeft?
• Het snelste paard een snelheid van 68.8 kilometer per uur 

kon lopen?
• Mensen ook paardenmelk kunnen drinken?
• Er blindengeleidepony’s bestaan?
• Een paard ook vrienden maakt?
• Paarden veel beter horen dan mensen?
• Een paard een vlieg op zijn vacht kan voelen?
• De verste sprong die ooit is gesprongen door 

een paard 8.70 meter is?
• Chelsea Bus met Herman heeft gezoend?!  

Helaas is Herman al weer weg... =( 

Weet jij een leuk wistje-datje? Stuur ons dan een mailtje!



28 juni was er een hele leuke bixie wedstrijd,    

georganiseerd door de wedstrijdcommissie. Alle 

aspiranten mochten hier hun kunsten laten zien! 

Heel veel  ruiters hebben deze dag mee gedaan. 

Er waren drie niveau’s om uit te kiezen. Het  

moeilijkste niveau, niveau C, was een heus spring-

parcourtje. Daarnaast waren er twee bixieproeven 

met slalom en moest men tussen hekjes halt-

houden. Bij niveau B waren er ook twee hinder-

nissen en er moest over balkjes gedraafd worden.  

 

Iedereen heeft super zijn best gedaan en een  

medaillle gekregen. De winnaars hebben mooie 

bekers gewonnen. Hiernaast zie je nog een keer 

wie dat zijn. Allemaal gefeliciteerd!

Er staan de komende tijd weer allerlei 
leuke en spannende wedstrijden op 
de planning! Denk hierbij aan een 
springwedstrijd, een meertalwedstrijd 
en een eerste selectiewedstrijd voor 
een nieuw Ponystalkampioenschap. 
De exacte data zijn nog niet bekend, 
hou hiervoor de facebookpagina van 
Ponystal, het prikbord op de manege en 
de Hinnikbodes in de gaten!

Wedstrijdnieuws - Bixie

14

Naast het paardrijden heeft de activiteiten- 

commissie voor verdere invulling van de dag 

gezorgd. Er was een grabbelton, popcorn, kleur-

wedstrijd en je kon je laten schminken. Bij de 

kleurwedstrijd zijn ook mooie prijzen uitgereikt 

aan de winnaars. Gefeliciteerd!

Prijswinnaars:
Niveau A: 
1e - Mart
2e - Philine

Niveau B:
1e - Isabel
2e - Sophie
3e - Jelena

Niveau C: 
1e - Sanne
2e - Patrick (papa van Mart)

Fotós van de bixie!

Wedstrijdplanning
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Vrijwilligers BBQ
Op 27 Juni was de vrijwilligers barbecue. Deze barbecue wordt ieder 

jaar georganiseerd voor en door de vrijwilligers van de manege, als 

dank voor hun inzet. Het was weer lekker eten en erg gezellig! 

 

Hieronder zie je een aantal foto’s van deze avond. Wil jij ook wat 

betekenen voor de manege als vrijwilliger? Laat ons weten wat je 

kan/wil doen!

Divoza 
HorseworlD

‘s werelds grootste collectie
ruitersportartikelen 

Ruime keuze uit diverse
topmerken zoals:

voor 12.00 UUr BesTelD 
De volGeNDe DaG 

al iN HUis!

Bestellijn (0594) 51 21 45
Divoza Horseworld Enschede
Westerval 20, 7545 MZ Enschede

Divoza Horseworld Leek
Zernikelaan 16, 9351 VA Leek

Divoza Horseworld Zoetermeer
Edelgasstraat 45, 2718 SX Zoetermeer

Divoza Horseworld Heteren
Ressenerbroek 16, 6666 MR Heteren

Megastores

Divoza Horseworld Staphorst
Weth. Buitenhuisstraat 4-A, 7951 SM Staphorst 
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Ponystal is over op LED 
Op zaterdag 20 juni hebben we met een team van 11 man de klus geklaard: Edwin, Gert, 
Herman, Jan, Hans, Patrick, Kevin, Ricardo, Bob, Koen en Jos hartelijk dank voor jullie 
inzet!

Het is bij iedereen wel bekend dat we Ponystal draaiende 
houden met erg veel vrijwilligers.Helaas hebben we niet 
de luxe dat we het onderhoud bij de manege kunnen 
uitbesteden of regelmatig versleten apparatuur kunnen 
vervangen.
Tot voor kort hadden we dus een verwarmingsketel model 
van net na de oorlog, lampen in de binnenbak waarvan de 
helft het niet meer deed, een buitenbak met sfeerverlichting 
in plaats van goed helder licht en een kapotte koelkast en 
diepvriezer.
Begin dit jaar zijn Edwin en Jos al begonnen met een 
onderzoek naar het gas en stroomverbruik.
Dit is voor Ponystal een erg grote kostenpost, die elke 
maand terugkomt.
De Gemeente Hengelo heeft een gratis energiescan 
aangeboden en uit het rapport bleek dat de onze installatie 
erg verouderd was. Als we zouden omschakelen naar LED 
verlichting en energiezuinige apparatuur zouden we erg 
veel geld kunnen besparen.
Omdat we de laatste jaren telkens iets hadden gespaard 
en we ook nog een deel subsidie hebben gekregen van de 
Provincie Overijssel konden we de materialen kopen om de 
verlichting, koelapparatuur en CV installatie te vervangen.
 
Uiteraard hebben de klussers de dag afgesloten met een 
BBQ-tje en een paar glaasjes bier.

Oproep:
Het bouwteam van de Ponystal kan altijd 
handige klussers gebruiken. Wil je de 
volgende keer meehelpen laat dit dan even 
weten aan Edwin of Jos.
(bjbeverborg@kpnmail.nl) 

De mannen hard aan het werk, 
de dames kijken 

Handig zo´n hoogwerker

Alles moet ook weer opgeruimd 
worden. 

De stalploeg probeert ook te 
helpen!

Kevin met zijn hoofd in de spinnen-
webben... Je moet er wat voor over 

hebben!

Ook Bob helpt een handje mee!

Al het afval moet natuurlijk 
netjes worden weggegooid 

Aan het einde van een lange 
dag mag iedereen uitrusten
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De grote Hinnikbode Fotowedstrijd
Thema: 

Selfie met je 

paard!

Iedere keer dat er een Hinnikbode 
uitkomt kunnen jullie meedoen met 
de fotowedstrijd. Deze keer was het 
thema: Selfie met je paard! Hiernaast 
zie je de inzendingen met als winnaar(s) 
Kelly en Anouk. In eerste instantie win 
je een zakje met brokjes voor je paard. 
MAAR, aan het einde van het jaar, doen 
alle winnaars mee voor de grote prijs. 
Namelijk: een echte FOTOSHOOT (met 
of zonder je paard). Aangeboden door 
Maaike Hogebrug Fotografie. 
(www.maaikehogebrug.nl)  
 
De winnaars van de fotowedstrijden die 
worden ingestuurd per thema worden 
bepaald door de redactie van de Hinnik-
bode.  
 
De uiteindelijke jaarwinner wordt 
gekozen door jou vrienden op face-
book! Wie dan de meeste stemmen 
krijgt ontvangt de fotoshoot cadeau! 

Wil je kans maken op deze fotoshoot?  
 
Stuur dan met de volgende wedstrijd je 
foto in. 
 

Het nieuwe thema is: 

Actiefoto
(Natuurlijk met paard)

Spelregels zie laatste pagina deze Hinnikbode
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Vrienden van de Ponystal
Wie zijn “ de Vrienden van Ponystal Hengelo”?

Dit is een club van mensen en of bedrijven die de 

vereniging een warm hart toedraagt

Wat doet de club “ de Vrienden van Ponystal 

Hengelo”?

Zij werft leden , de vrienden van de Ponystal. 

Deze leden doneren per jaar € 50,-. 

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Van deze opbrengst worden nieuwe paarden en 

pony’s gekocht voor de manege. Het geld wordt 

uitsluitend voor dit doel gebruikt, nooit voor iets 

anders. 

Wie kan er lid worden van “ de Vrienden van 

Ponystal Hengelo”?

Iedereen, leden maar ook familie, kennissen, 

vrienden, en bedrijven.

Wat kost deelname?

Deelname kost € 50,- per jaar

Hoe kun je je aanmelden?

Gewoon een mailtje sturen naar bjbeverborg@

kpnmail.nl

Wie doen er allemaal mee?

In de kantine van Ponystal is een publicatiewand 

met naambordjes in de vorm van paardjes. Alle 

deelnemers krijgen een eigen naambordje op de 

publicatiewand. Hier is te zien wie er ook allemaal 

al meedoen in de club ‘’de vrienden van Ponystal 

Hengelo’’.

Heb je vragen?

Stuur ook dan een mailtje naar 

bjbeverborg@kpnmail.nl

23

Signaalruiters
Lonneke en Silvia regelen alles omtrent de 
externe wedstrijden waar de concoursgroep aan 
meedoet. Lonneke plant aan welke wedstrijden 
deelgenomen wordt en regelt het vervoer van de 
paarden, de inschrijving en startcoupons voor de 
wedstrijd. Ook is ze penningmeester. Silvia ..... 
regelt vooral. 

Samen sterker

rabobank.nl/centraaltwente

Sport inspireert en verbindt. Daarom ondersteunt de Rabobank niet alleen

de nationale selecties maar helpen we ook jong talent binnen de paardensport.

Met het Rabo Talentenplan halen veelbelovende ruiters het beste uit zichzelf.

De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

en jong talent
in het zadel.

De top aan goud
helpen

L.E.C. bv Borne
Grotestraat 225
7622 GH Borne

Tel:  074-267 26 20
Fax: 074-267 30 66 

Bezorg service    Eigen technische dienst    Witgoed reparatie aan huis

De beste service vind u bij...
Uw specialist

in bruingoed, witgoed & inbouw

L.EC bv Hengelo
Deldenerstraat 195

7555 AC Hengelo (Ov)
Tel: 074- 250 44 44
Fax: 074-250 44 45
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Cap
 

Waarom zou ik een cap dragen?

Special

Iedere ruiter valt een keer. Dat hoor erbij. Meestal loopt dat geod af en is er niets ernstigs, maar af en toe kan 
het goed fout gaan. Acheraf ben je blij dat je een cap op had...

Een veiligheidshelm beschermt je hoofd tijdens 

het paardrijden tegen blessures. Je kunt (blijvend) 

hoofdletsel oplopen als je bijvoorbeeld van je paard 

valt, maar ook als je tegen takken aanrijdt tijdens 

een buitenrit. 

In Nederland is het niet verplicht om met een cap 

op te rijden. Wel is het op de meeste maneges zo 

dat je zonder cap het paard niet op mag. Het is dan 

wel de verantwoording van de ruiter en niet van de 

manegehouder maar toch wordt er geen risico’s 

genomen.Bij ons op de manege is het ook verplicht 

om een cap te dragen. En dat is maar goed ook! 

Maaike zal met een voorbeeld aangeven waarom 

het verstandig is altijd een cap te dragen.

‘‘Twee weken geleden op woensdag avond ging 

het bij mijzelf mis. Ik rijd al mijn hele leven paard 

en natuurlijk val je wel eens. Maar nog nooit 

was ik zo hard gevallen. Ik hou van een beetje 

uitdaging in het paardrijden en vind het dan ook 

supet leuk om op Shadow te mogen rijden. Vooral 

springen is een uitdaging met Shadow, omdat ze 

dit allemaal nog spannend en eng vindt. Bij de 

laatste hindernis  die ik zou nemen, ging het mis. 

Shadow sprong wel, maar na de sprong maakte 

ze enorme bokkensprongen. (Quote Marinke: 

‘‘Jeroen Dubbeldam had dit niet uitgezeten’’) Dit 

kan ik me niet meer herinneren. Ik weet dat ik op 

mijn voorhoofd ben gevallen en dat ik die cap zo 

snel mogelijk af wilde omdat het drukte. Nou, de 

bult die na een dag ontstaan was is op de foto 

hierboven te zien! Niet geheel gek dus dat het 

zoveel pijn deed. De dokter zei ook: Het is maar 

goed dat je die cap op had, je weet niet hoe het 

anders had kunnen aflopen. Ja, door de cap had 

ik een flinke schaafwond (zie foto links), maar wat 

ben ik blij dat ik die op had!’’ 

 

Er zijn mensen die het niet nodig vinden om een 

cap te dragen, zij verzinnen redenen zoals: 

‘ Mijn paard is altijd braaf’

‘ Een cap is zo heet.’ 

‘ Mijn haar zit slecht na het dragen van een cap’.

 ‘Ik krijg hoofdpijn van een cap’ 

‘ Ik ben een zeer ervaren ruiter.’

Een schaafwond op de rand van de cap. 

Is er iets dat jij graag wilt weten? Stuur ons dan een een mailtje met je vraag, wie weet gaat de 
volgende special wel over het door jou gekozen onderwerp!

Wees verstandig, en draag ALTIJD je cap! Zo vind je 

de juiste cap:

Ga naar een ruitersportzaak en laat je goed 

adviseren. Een deskundige verkoper weet welke 

veiligheidscap voor jou geschikt is.

Koop een veiligheidscap met een CE-markering die 

voldoet aan de norm ‘EN 1384’. De veiligheidscap 

heeft in dat geval altijd een harde schaal en een 

kinband met veiligheidssluiting (driepuntsluiting). 

Tegenwoordig bestaan er ook allerlei lichtgewicht 

modellen die goed ventileren.

Je veiligheidscap moet een goede pasvorm hebben. 

Tussen de rand van je cap en je ogen mag niet 

meer dan 3 centimeter zitten. Zit de rand te hoog? 

Dan ben je niet optimaal beschermd. Ook het te 

laag zitten van je cap kan een gevaar opleveren 

voor je neusbeen.

Een veiligheidscap mag niet klem zitten, maar 

zeker ook niet te los. Je oren mogen niet worden 

afgekneld. Controleer dit door de cap op je hoofd 

te zetten zonder de sluiting vast te maken. Buig 

dan naar voren totdat je hoofd op het laagste punt 

is. Blijft je cap dan goed zitten? Dan is deze goed.

Zorg ervoor dat de kinband tijdens het rijden goed 

vastzit. 

Ga altijd zorgvuldig met je veiligheidscap om.

Vervang je veiligheidscap na een zware val 

van je paard. De kans bestaat namelijk dat er 

(onzichtbare) schade is ontstaan, waardoor de 

schokdemping niet meer voldoende is. Laat bij 

twijfel je veiligheidscap controleren door een 

specialist in bijvoorbeeld een ruitersportzaak.

Als je een cap draagt zorg dan wel dat je een goedgekeurde hebt. Hieronder waar je op moet letten: 

Een paar cijfers:

1. De paardensport is elk jaar goed voor 49.000     

    blessures.

2. 9.400 ruiters eindigen na een ongeluk voor een   

     behandeling bij de Spoedeisende Hulp (SEH)

3.  1.400 ruiters worden na die behandeling op SEH  

     opgenomen in het ziekenhuis.

4. Meer dan twee derde van de blessures ontstaan   

     door een val van het paard.

5. Er zijn ook opvallend veel ziekenhuisopnamen  

    na blessures aan de romp (34%). Het letsel aan  

     de wervelkolom of het ruggenmerg is dan vaak      

     ernstig. Zo gek is het dragen van een  

     bodyprotector dus ook niet!

Bronnen: http://voorkomblessures.veiligheid.nl/paardrijden/veiligheidscap-voor-paardrijden
                   http://plazilla.com/page/4295044987/verantwoord-paardrijden-cap-op



Interview met de volwassenenles

Eén ding hebben zij allemaal 

gemeen. Toen hun zoon of 

dochter startte met paardrijden 

bij Ponystal begon het bij hen 

zelf ook te kriebelen. Heidi 

reed als tiener ook al paard en 

heeft vorig jaar de teugels weer 

opgepakt. Nu rijden ze elke 

maandag, gedreven om beter te 

worden!

Patrick, Carla en Heidi zijn vorig 

jaar november begonnen met 

paardrijden. Ze zijn begonnen 

op zaterdagmorgen bij Kelly 

in de les, maar rijden nu op 

maandag bij Christine. Brenda 

is daar begin februari dit jaar 

gezellig bij gekomen. 

Patrick vindt paardrijden 

gewoon heel leuk om te doen. 

Brenda vertelt dat ze het leuk 

vindt dat paardrijden zo moeilijk 

is, echt een uitdaging. Voor 

Heidi geeft paardrijden haar 

veel vertrouwen. 

Instructie:

Christine van 

Ekeris

Wanneer: 

Maandag

21.00 -22.00 u 

Hoe lang rijden
jullie al?

Wat vinden jullie zo 
leuk aan paardrijden?

2
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Ze zijn het er over eens dat ze 

vooral voor de lol paardrijden. 

Het moet leuk zijn en ze 

willen vooral beter en netter 

leren rijden. Ook moeten ze 

veilig blijven zitten. Patrick 

zou het leuk vinden als hij 

straks ergens een buitenrit zou 

kunnen maken. 

Carla - 43 jaar - Sissy of Ramses.Brenda - 45 jaar - Bessy. 
Patrick - 42 jaar - Billy of Barack.Heidi - 36 jaar - Puck. 

‘’Heerlijk duidelijk,’’ zegt Heidi. 

Ook hier zijn de ruiters het 

erover eens dat Christine heel 

goed en duidelijk les geeft.  ‘’Ze 

is direct en soms wat streng 

maar dat vinden we juist fijn!’’ 

Als je iets niet begrijpt legt ze 

het rustig in lekentaal uit. 

‘’Het is een hele gezellige groep 

met leuke mensen. Ze zijn 

allemaal erg gemotiveerd en 

willen graag leren. ‘’

Wat vinden jullie van de 
lessen van Christine?

Christine over de les:

Wat willen jullie  graag 
nog leren of bereiken in 
de les?

4
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Fotowedstrijd

De opdracht 
1. Maak een leuke actiefoto met je lievelings paard of pony! 

2. 1 foto per persoon en zorg er voor dat die bij het thema past! 

3. Mail je foto vóór 1 oktober naar hinnikbode@gmail.com met   
    als onderwerp: ´´fotowedstrijd´ .́ Vermeld ook je naam!

4. De leukste inzendingen komen in de volgende Hinnikbode.

5. Wie weet word jij uiteindelijk wel de jaarwinnaar en win je   
    een fotoshoot (met of zonder paard) bij Maaike Hogebrug  
    Fotografie

De grote Hinnikbode

Thema: 
Actiefoto(Natuurlijk met paard)


