
 
 
 

 
Nieuwsbrief 15 januari 2016 

 
 
 
Beste klant en/of ruiter,  
 
 
Allereerst de beste wensen voor 2016 voor iedereen! Dat het maar een gezond en gelukkig jaar voor 
u mag worden, en dat we u en uw kinderen nog maar vaak mogen verwelkomen bij Manege Austerlitz! 
 
Het afgelopen jaar is ontzettend snel voorbij gegaan, er is een hoop gebeurd en heel veel veranderd. 
Deze verbeteringen en positieve veranderingen zullen zeker doorgevoerd blijven worden. Ons streven 
is een informele manege en pensionstal te worden voor jong en oud, waar ruimte is voor ieders talent 
en inbreng, en waar uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt en uiteraard voldoende leert. 
 
Daarbij hebben wij uiteraard ook uw hulp nodig. Met zijn allen staan we sterk en kan er meer werk 
verricht worden!  
 
Mochten jullie leuke ideeën hebben, deel ze dus met ons!  Dan kan via lessen@manegeausterlitz.nl. 
Tevens willen we onszelf voor 2016 ten doel stellen om de manege nog representatiever te maken. 
Hiervoor zijn ook leuke en praktische spullen nodig.  
 
Nog steeds zijn we op zoek naar: 
 

- Koffiekopjes wit 

- Waxinelichtjes 

- Theedoeken en handdoeken 

- Fotolijstjes 

- Vaatwasser 
 
Heeft u dit nog staan, en doet u er niets mee? Wij zijn er erg blij mee! 
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Bedrijfsleider 
 
Wilma Boumeester, u allen vast bekend, is onze bedrijfsleider. Heb je dus vragen in het algemeen, 
ideeën of andere belangrijke zaken die je graag wilt bespreken, dan kun je mailen naar 
lessen@manegeausterlitz.nl , bellen naar 06-30274400 of haar op de manege opzoeken. Mocht je er 
met Wilma qua afwijkende zaken niet uitkomen, wat wij niet verwachten maar toch voor kan komen, 
kun je Renee Rossen (eigenaresse manege) bereiken op 06-55832772.  
 
Heeft u (nog) geen gezicht bij Wilma?  
 
Zie hieronder.  
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Workshops en events 
 
Wij zullen ook in 2016 weer leuke en uitdagende events aanbieden op de manege, voor jong en oud!  
 
Terugblik 
 
Het is al even geleden, en ons streven is dan ook om vanaf nu elke 2 weken een nieuwsbrief te gaan 
uitbrengen, maar er zijn een hoop leuke events geweest in december, waar we nog kort bij stil willen 
blijven staan.  
 
De F-proeven 6 december 2015 
 
Er werden deze dag proefjes gereden van de F1 tot en met de F10. Iedereen is geslaagd en u was in 
volle ornaat aanwezig. Bedankt hiervoor. Aangegeven werd dat er duidelijk een enorme vooruitgang 
was in de rijstijl van de kinderen. Proefjes werden netjes gereden en er werden hoge punten gehaald. 
Alle lof aan ons goede instructeurs-team!  
 
Kerstspringen 20 december 2015 
 
Ons jaarlijks terugkerend kerstspring concours! Wat een hoeveelheid inschrijvingen en wat was 
iedereen mooi versierd! Alles werd uit de kast gehaald. Van roodversierde pony’s met kerstballen, tot 
bokkende weigerende pony’s met elandsoren (zouden wij ook van gaan bokken!). Het was een 
ontzettende mooie feestdag in een heerlijke feestmaand! 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
1ste Clubkampioenschap 3 januari 2016 
 
De 1e dag van de Clubkampioenschappen zit erop. Leuk dat we veel verschillende combinaties 
hebben gezien. Het ene proefje werd wat beter gereden dan de andere, wat ook weer veel uitdaging 
geeft, want dat betekent dat je de 2e dag en de 3e dag extra je best moet gaan doen! Wij zijn heel 
benieuwd!  
 
 



 
 
Clubkampioenschappen 1ste dag 

 
 



Vooruitblik: 
 
Datum 2e dag clubkampioenschappen:   28 februari 2016 
 
Pas de Deux:     14 februari 2016 (maandag 18 jan start inschrijving) 

 
Datum 3e dag clubkampioenschappen:   27 maart 2016 
 
Tijden zullen zodra ze bekend zijn gecommuniceerd worden! Inschrijven voor clubkampioenschappen 
alleen de 2e dag en de 3e, terwijl je de 1ste gemist hebt, kan ook. Voor meer informatie hierover; loop 
even naar Wilma of schrijf je zelf in op de lijsten die op de manege hangen.  
 
Datum Clinic Eva Roemaat:   17 januari 2016 
 
Aankomende zondag 17 januari hebben wij de Clinic met Eva Roemaat, een geweldig talent op het 
gebied van vrijheidsdressuur. Voor een impressie van waar zij zich allemaal mee bezig houdt, check 
haar Facebook pagina of ga naar www.nalanta.nl. 
 
De clinic is ondertussen helemaal vol, maar u bent van harte welkom om te komen kijken zondag om 
13.00 uur. Entree is 5,00. Er zijn diversen hapjes en drankjes verkrijgbaar en er staat een 
popcornkraam! Neem uw vrienden en kennissen mee, en laat uw kleine nichtjes en neefjes kennis 
maken met de wereld van de pony’s!  
 
 

 
 
 
Datum F proeven:    23 april 2016 
 
Datum open dag met diversen presentaties: volgt nog, in ieder geval in mei 2016 
 
Voor events in mei en na mei, hou de nieuwsbrief goed in de gaten!  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nalanta.nl/


 
Carrouselgroep 
 
Bent u al bekend met onze carrousel groep? Wist u dat er nog een paar plekken beschikbaar zijn voor 
de carrousel? Vraag voor de mogelijkheden naar Wilma of mail naar lessen@manegeausterlitz.nl. 
Elke zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur kun jij van de partij zijn!  
 
Mis je het teamsport gevoel in het reguliere paardrijden?  
 
In de carrousel groep zorg je er wekelijks voor met een vaste groep dat jullie team wordt 
klaargestoomd voor de kampioenschappen! Samen gaan jullie je rijstijl perfectioneren en zorg je dat 
de pony’s synchroom aan elkaar lopen! Luisteren en feedback ontvangen van de trainer is hierin heel 
erg belangrijk en tevens zorgt het ervoor dat je goed in teamverband leert te rijden!  
 
Hieronder de agenda van de Carrousel: 
 
13 maart 2016 Onderlinge wedstrijd bij Manege Groenwoude in Woudenberg 
3 april 2016 Onderlinge wedstrijd bij Hippisch Centrum de Delft in Assendelft  
17 april 2016 1e en 2e divisie bij RSC Schoteroog in Haarlem 
12 juni 2106 NK Carrousel 2016 bij Manege Zilfia’s Hoeve in Houten 
 
Het zou heel erg leuk zijn als jullie allemaal komen aanmoedigen. Zet u het in de agenda?  
 
 

 
 
Verzoek aan al onze manegeruiters 
 
Het zou heel prettig zijn, indien mogelijk, als jullie ½ uur van tevoren aanwezig zijn voor je les, zodat je 
je pony nog rustig en goed kan borstelen en zadelen. En vergeet de hoeven niet uit te krabben! Soms 
rijdt je pony al en dan heb je tijd om bijvoorbeeld iemand anders (die nog wat hulp nodig heeft) te 
helpen. Doe dit ook! Geef je kennis door!  
 
Ook na de les, als de pony weer naar stal mag, zorg je ervoor dat dit goed gebeurd. Hoofdstel, dekje 
en zadel opbergen en bit even afspoelen onder de kraan. Het dekje altijd bovenop het zadel! En 
vergeet je weer de hoeven niet?  
 
Ligt er voor de stal hooi of stro, veeg dit even bij elkaar en gooi dit netjes weg. Berg je borstels en 
andere zaken netjes op, net zoals je dit thuis ook doet (hopelijk!). Als we hier allemaal een beetje op 
letten, blijft de manege netjes en schoon en geeft dit rust!  
 
Mocht je ivm school of andere zaken niet in de gelegenheid zijn om structureel eerder te komen, of 
langer te blijven, geef dit dan even aan via lessen@manegeausterlitz, dan wordt hier rekening mee 
gehouden.  
 
Een ieder bedankt voor de medewerking!  
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Algemeen 
 
F proeven 
 
Wat houdt zo’n F proefje nu precies in, en kan mijn kind wat pas net rijdt ook deelnemen? Dat is vast 
iets wat je jezelf wel eens afvraagd.  
 
Een proef wil zeggen dat je een aantal voorgeschreven oefeningen 
en figuren rijdt met één van de lespony’s of paarden. Een F proef 
is een dressuurproef. Bij sommige proeven maak je ook een 
theorietoets en kun je een diploma halen. 

 
Promotiepunt 

 
Je kunt laten zien aan een deskundige jury wat je tot nu toe hebt geleerd. 
Voor alle oefeningen en figuren krijg je een cijfer. Wanneer je gemiddeld  
een 6 hebt, dan krijg je een promotiepunt. Dit wordt allemaal bijgehouden 
in je ruiterpaspoort. 
 
Wanneer meedoen? 
 
De eerste proeven zijn zonder galop, dus je kunt al vlot een keer meedoen. Overleg dit met 
je instructeur of instructrice, zij weten ook welke paarden of pony’s jij het best kunt opgeven. 
 
Kleding 
 

De F1 en de F2 mag je in je eigen paardrijkleding rijden. Wanneer je bij de F3 bent moet je een 
wedstrijdtenue of manegetenue aan. 
 
Inschrijven 
 
Bij Manege Austerlitz organiseren wij dit regelmatig in wedstrijdverband. De inschrijving sluit 7 dagen 
voor de proevendag. De startlijst komt op maandag voor de proevendag op de website te staan. 
Inschrijven kan via de inschrijflijst in de kantine of via de mail. Schrijf in de e-mail; je naam,  
de proef die je gaat rijden en een 1e en 2e voorkeur van paard of pony. 
 
Meer informatie? 
 
Meer informatie en de proeven vind je in het boek ‘Leer paardrijden met plezier’. Deze is te koop voor 
€ 14,95 bij de bar in de kantine. 
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Bardames!  
 
Hierbij nog even de bardames op een rij, zodat u de vaste aanspreekpunten herkend, mocht Wilma 
niet aanwezig zijn. Binnenkort zal er een smoelenboek volgen.  
 
We willen u er nogmaals op wijzen dat u diversen versnaperingen en drankjes kunt verkrijgen bij de 
bar. Tevens kunt u ook nog steeds een consumptiebon van 5 of 10 EUR kopen voor uw kind of voor 
uzelf, zodat u uw kind niet steeds geld hoeft mee te geven, mocht zij/hij wat mogen kopen. De 
bardames helpen u graag.  
 
Pinnen is niet mogelijk.  
 
Wie kunt u wanneer treffen: 
 
Maandag:    Wilma 
Dinsdag:   Janny 
Woensdag:   Els 
Donderdag:   Wilma 
Vrijdag:    Nadine 
Zaterdagochtend:  Miranda, Janny 
Zaterdagmiddag:  Janny, Els 
Zondag evenement:  Els, Monica 
 
Tevens zijn de dames back up van elkaar bij ziekte en/of afwezigheid.  
 
Buitenritten, kinderfeestjes en andere lessen: 

 
Voor buitenritten en onze kinderfeestjes (uitsluitend op zondag) kunt u contact op nemen met Olga Wit 
06-13824279 of via het nummer van de manege 0343-491266. 
 
Voor groeps-, privé-, longe-, en carrousellessen kunt u terecht bij  
Wilma Boumeester 06-30274400. 
 
Betalingen: 

 
Voor het betalen van de lessen en contributie kunt u tijdens de lessen ook bij onze barvrijwilligers 
terecht.  
 
Zij beschikken over een overzicht van openstaande bedragen. U ontvangt bij betaling aan de bar een 
betaalbewijs, bewaar deze goed. Het lesgeld dient voor de 1e van de maand betaald te zijn. U kunt per 
maand betalen of per kwartaal. De tarieven voor 2015 staan hieronder nogmaals vermeld. 
 

Groepslessen Jeugd (t/m 18 jr) Volwassen (vanaf 19 jr) 

Proefles € 14,- € 18,- 

Enkele les € 15,- € 20,- 

Manegeruiter 1x p.w. € 165,- per kwartaal 
€ 55,- per maand 

€ 245,- per kwartaal 
€ 85,- per maand 

Manegeruiter 2x p.w. € 273,- per kwartaal 
€ 92,- per maand 

€ 350,- per kwartaal 
€ 120,- per maand 

Pensionruiter groepsles los € 6,- € 6,- 

Pensionruiter 1x p.w. € 16,- per maand € 16,- 

Buitenrit 1 uur (per keer) € 15,-  € 18,- 

Ponyplus abonnement € 20,- per maand € 25,- per maand 

Privélessen Jeugd (t/m 18 jr) Volwassen (vanaf 19 jr) 

Manegeruiter (30 min.) € 20,- € 25,- 

Pensionruiter (30 min.) € 15,- € 20,- 

Springles manegeruiter (45 min.) € 30,- € 38,- 

Springles pensionruiter (45 min.) € 23,- € 30,- 

Privéleskaart voor volwassenen 
13 privélessen (30 min. Per keer) 

 € 325,- 



Lidmaatschap Manege Ruiter Vereniging Napoleon € 35,- per jaar. 
Lidmaatschap FNRS €17,50 per jaar (te voldoen aan de FNRS) 
 
Overmaken naar Manege Ruitervereniging: NL 10 INGB 0000 3322 59, onder vermelding van de 
naam van de ruiter en de maand.  

 
Afzeggen 

 
Afzeggen dient te gebeuren per mail lessen@manegeausterlitz.nl of op telefoon nummer: 0343-
491266. De telefoon wordt persoonlijk beantwoord tijdens lessen en evenementen. Buiten deze uren 
kan het antwoordapparaat worden ingesproken. 

Onder vermelding van: 

 Naam ruiter 

 Dag & datum + tijdstip van de les die je niet kan komen 

 Dag waarop er ingehaald kan worden 
 
Afspraken m.b.t. het afzeggen en inhalen van lessen:  

 Lessen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, dit i.v.m. onze eigen les-en 
instructieplanning; 

 Niet tijdig per mail afgezegd (24 uur) betekent helaas niet inhalen; 

 De ruiter dient zelf het initiatief te nemen om een afspraak te maken voor een inhaalles; 

 Een gemiste les dient binnen het lopende kwartaal te worden ingehaald, daarna vervalt het recht 
op de inhaalles; 

 In geval van langere afwezigheid (> 3 weken/lessen) a.g.v. een blessure, vakantie, stage of 
anderszins, dit per mail kenbaar maken. We maken dan passende afspraken; 

 

Inhalen van lessen: 

Inhaallessen kunnen op een andere dag gereden worden in een les van passend niveau. Op zaterdag 
kan er, omdat die lessen vol zijn, tot nader bericht niet ingehaald worden.  

Wel kan er op zondag meegegaan worden met een buitenrit, hier zijn vanaf heden geen extra kosten 
aan verbonden. Een buitenrit kan dus gelden als inhaalles als dit van tevoren is aangegeven. 
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Wist je datjes.... 
 
 
Wist je dat.... 
 

- Wij een paard hebben met een snor.......? Hoe maf is dat? 

- Wij weer nieuwe pensionklanten hebben mogen ontvangen en we blij zijn met deze nieuwe 
enthousiaste mensen?  

- Oma Janny, die ook achter de bar staat, onlangs op Happy heeft gereden? 

- Dat als het in de zomer lekker warm is, Olga heeft toegezegd in badpak met rubberen laarzen 
te willen lesgeven? 

- Onze pagina op Facebook ‘Second Hand’ prima loopt, en je hier van alles kunt verkopen? En 
je je oude paardenspullentjes ook bij de bardames kunt inleveren? Zij zullen dit verkopen 
waarbij de opbrengt naar de verschillende evenementen gaat 

- Er leuke cadeaubonnen voor een rijles te verkrijgen zijn? Leuk voor je lieve vriendje of 
vriendinnetje of voor een verjaardag!  

- Wij het ontzettend leuk vinden deze nieuwsbrief voor u te maken? Zodat u goed op de hoogte 
blijft en ook het gevoel blijft houden betrokken te zijn?  

- Jesse Drent misschien wel mee komt met Eva Roemaat, en alle jongedames daarom nu al 
hun mooiste paardrij outfit aan het uitzoeken zijn?  

- Wist je dat Remix geen Remix heet, Vosje geen Vosje en Bacardi geen Bacardi en Ovide 
geen Ovide. Want ze heten respectievelijk Nicois, Cleopatra, Betsie en Elvido. En zo zijn er 
nog veel meer!  

- Het mogelijk is om je (gel)nagels te laten doen bij Renee, terwijl je op je kind wacht die aan 
het lessen is? Maak een afspraak met Renee via 06-55832772.  

 
 



 
 
De Grote Club actie zit er weer op!  
 
Wat hebben jullie goed je best gedaan! Er is 435,00 EUR opgehaald.  
 
9 kinderen hebben meegedaan, dus bovenstaand is een geweldig resultaat! Chapeau!  
 
Er kan er natuurlijk maar 1 de echte winnaar is, en dat is Pilou. Zij zal meegaan wanneer er een 
nieuwe pony wordt aangeschaft en ze mag de naam bedenken!  Op dit moment is bovenstaand 
bedrag nog net iets te weinig voor de aanschaf voor een nieuwe pony, maar we zullen gauw een 
nieuwe actie gaan opzetten. En we vergeten Pilou natuurlijk niet! 
 
Hiermee bedanken wij Pilou en de andere 8 deelnemers enorm!  
 
 
 
    Volgende nieuwsbrief; 1 februari 2016 

 


