
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  De Nieuwe Heuvel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb jij met Pasen al iets leuks op de planning staan? 
 
Zo niet, zet dan tweede paasdag, 18 april in je agenda. Dan is namelijk EIN-DE-LIJK onze 
hengstenshow! De show begint om 13.00 uur. Wees er op tijd bij om een mooi plekje te 
kunnen bemachtigen.  
Voor , tijdens en na de show kun je een lekker patatje komen eten op het eetplein.  
 
Bij lekker weer is de show op het voorterrein, waar de nieuwe bak is gevestigd.  

Vergeet je zonnebril en zonnebrand dus niet. ( Dat hopen we natuurlijk 😉).  
 
Droom jij er ook van om ooit op één van onze hengsten te rijden?  Of om zijn vaste 
verzorgster te worden? Meerdere werknemers zijn hier ooit in de manege begonnen met 
rijden en werken nu met onze dekhengsten. Hoe leuk is dat!   
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Evenementen 
 
Wanneer we het over evenementen hebben, betekend dat natuurlijk ook dat er lessen zijn 
die helaas niet door kunnen gaan. Door ons nieuwe evenementen terrein zijn er deze zomer 
minder lessen die uit gaan vallen.  Hopelijk schijnt snel de zon, dan kunnen er ook weer 
heerlijke buitenritten gepland worden, wanneer er wel een evenement is in de binnenbak. 
 

Deze lessen op deze data gaan dit kwartaal niet door:  
Uiteraard bent u altijd welkom om gezellig bij een evenement te komen kijken.  

 
Zaterdag 2 april  Hengstenkeuring NMPRS 
Zaterdag 9 april Her- en Nakeuring Appaloosa 
   Hengstenkeuring Het Fjordenpaard 
Zondag 17 april Eerste paasdag, ( opgave buitenrit mogelijk, zie ‘buitenritten’) 
Maandag 18 april Tweede paasdag- Hengstenshow De Nieuwe Heuvel 
Dinsdag 26 april FNRS Proeven  
Woensdag 27 april Aangepaste lestijden: 
   ‘Woensdagruiters’ graag via de mail aanmelden voor  

een les op koningsdag. Je kunt je inschrijven voor onderstaande tijden: 
10.00- 11.00 uur 
11.00-12.00 uur 
12.00-13.00 uur  

Donderdag 28 april FNRS proeven 
Zaterdag 30 april FNRS proeven 
 
Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag, (opgave buitenrit mogelijk, zie ‘buitenritten’) 
Donderdag 26 mei Hemelvaart, (opgave dauwtraprit mogelijk, zie ‘buitenritten’) 
 
Zondag 5 juni  Pinksteren, ( opgave buitenrit mogelijk, zie ‘buitenritten’) 
Maandag 6 juni Pinksteren, ( opgave buitenrit mogelijk, zie ‘buitenritten’) 
 
 

Buitenritten 
Aanmelden voor een buitenrit kan door een mail te sturen naar manege@denieuweheuvel.com 

17 april, eerste paasdag  10.00-11.00   €25,- (half)gevorderd  
     11.00-12.00   €25,- (half)gevorderd 
 
5 mei, Bevrijdingsdag   10.00-12.00   €45,- Gevorderd 
 
26 mei, Hemelvaart 
Dauwtraprit, inclusief ontbijt  6.30-8.30, daarna ontbijt €55,- Gevorderd 
 
5 juni, Pinksteren   10.00-11.00   €25,- Beginners 
     11.00-12.00    €25,-  Beginners 
 
6 juni, Pinksteren    
Buitenrit, inclusief lunch   10.00-12.00, daarna lunch €55,-  (half)gevorderd 
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F-Proeven 
 
Wat doen jullie het allemaal goed tijdens de F-proeven!  En wat leuk dat jullie er allemaal zo 
enthousiast over zijn. ( Dit zien wij door de massale inschrijvingen).   
Uiteraard houden we daarom ook dit kwartaal weer een aantal F-proef dagen.  
 
Op dinsdag 26 april, donderdag 27 april en zaterdag 30 april zullen er weer F-proeven zijn.  
Dus doe je best om in de oranje sferen van Koningsdag te blijven en strijd voor het oranje 
lintje (eerste plaats). Want tijdens deze F-proeven dagen zullen er weer prijsuitreikingen zijn. 
Iets wat we tijdens de corona periode helaas niet mochten doen.  
Maar: meedoen is belangrijker dan winnen! Geniet vooral van het rijden.  
 
Inschrijven kan via de mail, via de telefoon en aan de bar.  
Geef hierbij je naam, de te rijden F-proef en jouw eerste- en tweede keus paard/pony door.    
 
Voor meer informatie wat betreft de F-proeven (praktijk & theorie) kun je terecht op onze 
website.  (Home  Manege  FNRS  FNRS wedstrijden)  
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Kies jij tijdens de F-proeven voor één van onze nieuwe aanwinsten?  
 
We hebben drie nieuwe toppers aan onze stal toegevoegd. Je zal ze vast al wel gezien 
hebben. En misschien heb je er zelfs al wel op gereden! Maar deze drie zijn nog niet 
voorgesteld in onze nieuwsbrief.  
 
We hebben het over Yvette, TT & Veerle.  
 
Als je op de Nieuwe Heuvel rijdt, kun je natuurlijk nooit 
voldoende Friezen zien. Vandaar dat we weer een leuke 
Fries hebben toegevoegd aan ons ‘manegepaarden 
assortiment’! 
 
Veerle is al heel wat jaartjes oud, maar vind het nog veel te 
leuk om mee te draaien in de lessen. Mag jij met Veerle 
rijden? Doe goed je best in de linker galop, deze vindt ze 
nog erg lastig.  
Haar echte naam is eigenlijk Vera. Maar dit hebben wij 
verandert in Veerle. Twee Vera’s op stal wordt namelijk wel erg 
verwarrend.  
 
 
 

TT, onze nieuwe grote knuffelpaard. Dit paard houdt 
ontzettend van aandacht. TT heeft dan ook het geluk dat 
hij mee mag doen met de voltige. Aandacht van zo’n 8 
voltigeurs te gelijk; beter kan hij het niet hebben.  
TT is altijd een jachtpaard geweest. Zie je het al voor je, 
hoe deze knappe schimmel over bosjes en picknickbanken 
heen springt? Wij houden het nu even veilig bij de 

dressuurlessen en af en toe een leuke 
springles voor hem.  

 
 
 
 
Yvette is voor onze kleine ruiters.  Ze staat gestald naast 
haar vriendje Beau. Ze is al wat aan de oude kant, maar dat 
zal je niet aan haar merken. Ze is nog erg vlug. 
Wees op tijd voor je les, want ook deze knappe pony is wit. 
Er valt dus voldoende te poetsen op stal met al die wit 
gekleurde paarden. 
We denken dat Yvette vroeger misschien grondlessen heeft 
gedaan met haar ruiter samen. Cathy, onze grondlesexpert, 
heeft voor ons grondlessen in elkaar gezet. En Yvette pakt deze 
lessen heel goed op! 
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Grondwerklessen 

 
Zoals je bij het stukje over Yvette kon lezen, heeft Cathy grondwerklessen voor ons in elkaar 
gezet.  Super leuk, maar wat is grondwerk nou eigenlijk precies? 
 
Als we het begrip heel ruim opvatten, is grondwerk eigenlijk alles wat we met het paard 
doen wanneer we niet in het zadel zitten. Dat betekend dat je leert hoe je paard onder alle 
omstandigheden op een eenvoudige en natuurlijke manier kunt leiden. Dit door bewust en 
consequent in de omgang te werken en door een aantal oefeningen. 
 
We willen jullie vijf grondwerklessen aanbieden. Deze lessen bestaan uit een gedeelte 
theorie, waarna de praktijk volgt. De lessen zijn voor alle leeftijden geschikt. Vertrouwt met 
je paard om leren gaan en op de juiste manier leren leiden, is immers voor iedereen goed en 
belangrijk.  
 
Ben je geïnteresseerd in de grondwerk lessen? Dan ontvangen we graag een mail van je.  
In deze mail willen we graag lezen wat jouw voorkeurs dag is om de les te volgen: een 
woensdagmiddag of een zaterdagmiddag. Na de aanmeldingen gaan we kortsluiten met de 
belangstellende op welk moment de lessen daadwerkelijk gegeven worden.  
 
De kosten voor vijf lessen zijn €85,-  
Er zijn maximaal 5 personen in één les. 
Mail: manege@denieuweheuvel.com 
 
 

Ben jij ook al weer toe aan vakantie?  
 
En dat terwijl je net lekker voorjaarsvakantie hebt gehad..  
 
We denken even vooruit, maar tijdens de zomervakantie hebben we de ponykampen 
gepland staan. Heb jij je al ingeschreven? De informatie over de kampen lag namelijk al even 
op de tafel in het restaurant.  Maar misschien heb je het over het hoofd gezien en wil je 
jezelf alsnog graag opgeven. Dat kan natuurlijk!  
 
Ons instructiekamp zal als eerste van start gaan.  Dit kamp is ook erg leuk voor ruiters met 
een eigen (verzorg)paard of pony. Let wel op: je paard/pony dient op de juiste wijze geënt te 
zijn, om op ons terrein te mogen verblijven. 
 
Uiteraard staan er weer leuke dingen gepland tijdens de ponykamp. De paarden en pony’s 
staan centraal, dus we gaan gezellig samen voeren, de paarden verzorgen en er wordt elke 
dag gereden. Wie weet maken we een bosritje, volgen we een springles of doen we de 
leukste trucjes tijdens een voltigeles.   
Maar er zal ook genoeg gezelligheid zijn, wanneer we de pony’s even laten rusten. Bij mooi 
weer zullen we o.a. lekker gaan zwemmen bij het Bosbad.   
 
Op de volgende bladzijde vind je de data voor de kampen. Schrijf je snel in, want vol is vol.  
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Kamp 1: Instructiekamp ( het puberkamp)  
Start:     10 juli 2022 10.00 uur  
Einde:     13 juli 2022 16.00uur 
Aantal overnachtingen:  3 nachten 
Prijs manegepaard/pony:  €250,-* 
Prijs eigen paard/ pony:  €275,-*  voor dit bedrag mag je pony ook lekker blijven slapen!  
 

Kamp 2: 
Start:     18 juli 2022 10.00 uur 
Einde:     20 juli 2022 17.00 uur 
Aantal overnachtingen:  2 nachten 
Prijs:      €175,- * 
 

Kamp 3: 
Voor dit kamp dien je minimaal 9 jaar oud te zijn.  
Start:     31 juli 2022 10.00 uur 
Einde:     4 augustus 2022 17.00 uur 
Aantal overnachtingen:  4 nachten  
Prijs:     €275,- * 

 

Kamp 4: 
Start:     8 augustus 2022 10.00 uur 
Einde:     10 augustus 2022 17.00 uur 
Aantal overnachtingen:  2 nachten  
Prijs:     €175,- * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Alle prijzen zijn inclusief eten en drinken.  
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Bedankt voor het lezen! Geef je snel op voor alle activiteiten, want vol=vol. 
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