
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we weer een 

leuk paardenjaar gehad in 

2021. 

We willen jullie bedanken 

voor alle medewerking, wat 

betreft het verplaatsen van 

lessen, door alle 

maatregelen. 

 

Daarnaast wensen we jullie 

natuurlijk een heel gelukkig  

en sportief nieuw jaar! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het jaar goed te beginnen hebben we weer het één 

en ander voor jullie op papier gezet. Het is fijn om te 

merken dat (bijna) iedereen de nieuwsbrief goed 

doorleest!  

We bekijken het positief en 

gaan er vanuit dat de 

lessen na 14 januari weer 

door kunnen gaan.  Daar 

hebben we de informatie in 

deze nieuwsbrief op 

gebaseerd.  

Wanneer wij weer volledig 

open kunnen, zullen er ook 

weer evenementen zijn. Dit 

zorgt ervoor dat er enkele 

lessen niet door kunnen 

gaan. Welke lessen er niet 

door gaan, dat vindt je op 

de eerstvolgende 

bladzijde.  

 

De F-proeven in november 

waren een groot succes. 

Vandaar dat we hebben 

besloten om in dit kwartaal 

weer F-proeven te 

organiseren. Lees je 

protocol van de laatste 

keer goed door.  Dan weet 

je al waar je goed op moet 

letten tijdens de les.  

 
 

Iedereen die nog op school 

zit mag in februari/maart 

weer van een de 

voorjaarsvakantie gaan 

genieten. Speciaal voor 

onze kleinste ruiters hebben 

wij een poets- & 

zadelochtend 

georganiseerd. We merken 

dat het opzadelen soms 

nog wat spannend of lastig 

is. Hier helpen we natuurlijk 

graag bij.  Na afloop van 

deze ochtend ontvang je 

nog een leuk certificaat.  

 

 

Heb jij onze nieuwe 

dekhengst Faust 523 AAA al 

gezien? 

Uiteraard staat hij ook weer 

in de nieuwe kalender. Hier 

vind je al veel informatie 

over hem en onze andere 

dekhengsten.  

Weet jij waar de letters AAA 

voor staan, achter alle 

paardennamen? Dit zullen 

wij je  in deze nieuwsbrief 

uitleggen. 
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 Om verwarring te voorkomen, melden wij nogmaals 

dat er een prijswijziging is vanaf 2022. De tarieven 

kunt u terug vinden in de laatste nieuwsbrief van 

2021. Of in de nieuwe ‘Nieuwe Heuvel kalender’.  

 U dient uw les af te melden via de mail! 

 

Wanneer u gebruik wilt maken van een 

kwartaalabonnement , willen wij u op de volgende dingen 

wijzen: 

 Stuur een mailtje naar 

manege@denieuweheuvel.com vóór 21 januari 

2022. Met daarin de informatie dat u graag een 

kwartaalabonnement wilt, voor het eerste kwartaal. 

Wanneer wij geen mailtje van u ontvangen voor 

deze datum, betaalt u losse lessen.  

 Binnen het kwartaal kunt u drie lessen inhalen.  

 Het nemen van een kwartaalabonnement is op 

eigen risico.  

(Indien onze lessen niet door kunnen gaan, 

vanwege de aangescherpte maatregelen, dan 

geldt alsnog de regel dat u maar 3 lessen binnen 

het kwartaal kunt inhalen). 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag  1 januari  

 Vrijdag  7 januari 

 Zaterdag  22 januari 

 Maandag  24 januari vanaf 18.00 uur gaan de lessen niet door. 

 Zaterdag  29 januari 

Vrijdag  4 februari  vanaf 17.00 uur gaan de lessen niet door. 

 Zaterdag  12 februari 

Zondag  13 februari   

Zondag  20 februari  

Maandag  21 februari  vanaf 18.00 uur gaan de lessen niet door. 

Dinsdag   22 februari  

Woensdag  23 februari 

Zaterdag  12 maart 

 Zaterdag  19 maart 

 Maandag  21 maart vanaf 18.00 uur gaan de lessen niet door.  

 Zaterdag  26 maart  

  Zaterdag  2 april  

Er is géén les op:  

Betaling manegelessen  

 

We vinden het super fijn om 

te zien hoe goed iedereen 

zijn paard verzorgt vóór de 

les.  

Maar willen jullie de 

paarden & pony’s ook 

goed verzorgen na de les?  

Daarnaast vinden wij het 

erg fijn als jullie de bitten 

goed schoonmaken, 

voordat je het hoofdstel 

terug hangt. 

Alvast bedankt!  
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Onze manege heeft ook dit 

jaar weer 5 sterren ontvangen 

van de FNRS! 

 

 

Het sterrensysteem laat de 

consument zien wat uw 

ruitersportcentrum qua 

kwaliteit in huis heeft.  

De FNRS-ruitersportcentra 

staan voor hoogwaardige 

kwaliteit en veiligheid en een 

hoge mate van 

klantvriendelijkheid.  

Om de keuzevrijheid van 

klanten een handvat te 

geven, heeft de FNRS een jaar 

of twintig geleden al een 

kwaliteitsbeoordeling in de 

vorm van een sterrensysteem 

ontwikkeld. Door middel van 

FNRS- sterren wordt door 

keurmeesters aangegeven 

wat de kwaliteit van het 

ruitersportcentrum is.   

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit kwartaal willen we weer F-proeven organiseren.  

De F-proeven zullen op volgende dagen zijn: 

 Zondag 20 februari van 9.00uur tot 13.00 uur 

 Dinsdag 22 februari van 16.00uur tot 21.00uur 

 Woensdag 23 februari van 13.00uur tot 17.00uur 

Opgeven kan via de mail of aan de bar.  

 

 

Bekijk vóórdat je contact met ons opneemt al welke F je 

mag rijden. En bedenk wat je eerste – en tweede keus 

zijn van de paarden/pony’s.  

 

Vanaf F5 moet je zelf een lezer regelen en jouw 

paard/pony vlechten. Let op: de lezer mag geen 

instructrice zijn. Dus regel bijvoorbeeld iemand vanuit je 

les of wie weet vindt één van je ouders het leuk.  

 

Het boek ‘leer paardrijden met plezier- Brons’ is te koop 

via www.agradi.nl . Hier staat alle leerstof in voor de 

theorie-toetsen en het bevat ook het proevenboekje.  

In het proevenboek ‘leer paardrijden met plezier’ staan 

alleen de proeven. 

 

Wil je verder informatie wat betreft de F-proeven? Dan 

kun je hier al heel veel over vinden op onze website. Kun 

je hier jouw antwoord niet vinden? Dan kun je natuurlijk 

altijd even bellen of de vraag aan je instructrice stellen.  

 

Op woensdag 2 maart van 10.00uur tot 12.00uur organiseren wij een leuke poets- & 

zadelochtend speciaal voor onze kleinste ruiters. 

Weet je niet precies hoe je jouw paard moet zadelen, vind je poetsen of hoeven krabben nog 

wat spannend? Dan  gaan we er samen voor zorgen dat jij dit na deze ochtend allemaal kan 

en durft! Je mag zelf kiezen met welke pony jij deze ochtend wilt samenwerken.  

Aan het einde van de ochtend ontvang je ook nog een zadel- & poetscertificaat.  

Kosten: €25,- 
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FAUST 523 AAA 

 
 
 

 

 

Hoe wordt een paard een dekhengst?  

Elk jaar komen er tientallen jonge hengsten bij de 

Nieuwe Heuvel, welke door o.a. Jan Folmer worden 

bekeken. Hij maakt samen met het team een keuze 

welke hengsten goed genoeg zijn om het traject  

( het verrrichtingsonderzoek) tot dekhengst 

eventueel kunnen doorstaan.  

 

Dan begint natuurlijk het trainen, wat vervolgt 

wordt door vele keuringen en rijproeven.  Elke 

keuring vallen er weer hengsten af, waardoor de 

beste tot het laatst overblijven.  

Aan het einde van het jaar moet het paard, samen 

met alle andere kandidaten,  een poosje ergens 

anders gestald staan. Hier wordt het paard door 

andere mensen getraind en verzorgt. Zij bekijken 

o.a. hoe de hengst op stal is of hij werkwillig is en 

hoeveel kwaliteit hij heeft.  Het paard moet zich 

bewijzen  onder het zadel en voor de wagen.  De 

hengst ontvangt hiervan een rapport met cijfers. 

Indien de cijfers goed genoeg zijn, kan de hengst 

een dekhengst worden.  

 

Uiteraard wordt ook het zaad & het bloed van de 

hengst op vele dingen getest. Dit moet immers van 

goede kwaliteit zijn, om mooie nakomelingen te 

kunnen fokken.  

 

Elk jaar begint het verrichtingsonderzoek opnieuw, 

voor een nieuwe jaargang dekhengsten.  

 

Waar staat  AAA voor? 

Op voorstel van de Fokkerijraad is eind 

vorig jaar besloten om de resultaten van 

Friese paarden in de aanlegtesten tot 

uitdrukking te laten komen in de 

predicaten.  

Er wordt een gemiddelde berekend van 

de volgende testen: IBOP, CO & ABFP. 

Aan de hand hiervan krijgt de hengst A, 

AA of AAA achter zijn naam.  

73 t/m 76,5 punten = A 

77 t/m 81,5 punten = AA 

82 en hogere punten = AAA 

En wat betekent 523? 

523 is het stamboeknummer van de 

knappe hengst Faust!  

 

 

 

Eind 2021 is de hengst Faust 523 AAA goedgekeurd als dekhengst! 

Uiteraard zijn wij, als de Nieuwe Heuvel, hier ontzettend trots op. 

Faust werd dé verrichtingstopper van 2021. 
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