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NIEUWSKRANT
Artikelen over
bijzonderheden:
• Fnrs proeven en
Bixie
• Agenda 2019

Voor U ligt een geheel nieuw uiterlijk van het bekende Willemshof
Journaal. In deze nieuwskrant de belangrijkste mededelingen en
leest U de agenda tot september 2019.
FNRS in een nieuw jasje.
Om beter inzicht te krijgen welk niveau je
rijdt, gaan we de FNRS dagen veranderen
per 1 jan 2019. We hopen zo dat voor
iedereen de FNRS dagen laagdrempeliger
worden, zodat ook wij beter kunnen
inspelen op het niveau van de ruiters.

• BTW verhoging
Afzonderlijke
hoogtepunten:
• Brrr het word
weer koud
• Young leaders
• Sluiting Kerst
•
•
•

Voorstellen
jonge paarden
Sportklassers
AVG

Wilt U AUB U uw
emailadres aan ons
doorgeven.

Zo krijgen we voortaan FNRS
proevendagen en aparte Diplomadagen.
Tijdens een proeven dag mag iedereen
meedoen. Wedstrijdkleding is niet verplicht.
We geven theorielessen en les in
vlechten/wassen, als de ruiter dit nog niet
beheerst.
Tijdens een diploma dag is het aan de
ruiters, het geleerde te tonen aan een
onafhankelijke FNRS jury. Hiervoor moet je
wel in wedstrijd tenue verschijnen. Als je op
de diploma dag een bepaalde score
behaald met een proef en het theorieexamen, ontvang je een diploma.
Je hebt fases in deze FNRS opleiding:
• Bixie: voor kids tot 8 jaar
• FNRS Brons: F1 t/m F12 proeven.
Vanaf 8 jaar en toestemming
instructeur
• FNRS Zilver: F13 t/m F15 + B t/m L2

RCWillemshof en RV Hekelingen
Welke gegevens slaan wij op?:
De gegevens die U zelf invult of
heeft ingevuld via het
inschrijfformulier en/of mail.
Wij bewaren uw gegevens die we
echt nodig hebben voor een goede
werking van onze onderneming en
onze website. Contactgegevens van
uw zelf worden bewaard tot 2 jaar.
Hoe beschermen we uw
contactgegevens?:
Wij zullen de nodige administratie ,
en organisatorische maatregelen
nemen om de veiligheid van uw
gegevens te waarborgen. Verder
proberen we uw gegevens up to
date en accuraat te houden. Wij
verzoeken u dan ook vriendelijk om
eventuele wijzigingen aan ons door
te geven. Adres, telefoon, mail edg.
Wij geven alleen uw gegevens vrij
als het daartoe door de wet wordt
verplicht gesteld. Wij verstrekken
geen persoonlijke gegevens aan
derden, tenzij u hiervoor
toestemming geeft.
Wij verstrekken financiële gegevens
alleen aan de bank om aan uw
betalingsverplichting te kunnen
voldoen.
Wat betekent dit voor U?:
Telefoonnummers edg uitwisselen
van klanten onder elkaar is niet
meer mogelijk via ons.

Federatie Nederlandse Ruitersportcentra
willemshof@planet.nl
Ruitersportcentrum
Willemshof
Toldijk 7a
3209 BC
Hekelingen
0653898715

AVG

Binnenkort volgt meer informatie over de
FNRS opleiding

Als u inschrijft voor wedstrijden,
activiteiten geeft u zelf uw
gegevens door en mogen we die
gebruiken voor dit doel.
Foto,s video,s edg is niet toegestaan
buitenom uw zelf om een ander
openbaar te plaatsen
Verder kunt u indien u vragen ,
opmerkingen, klachten omtrent dit
privacy beleid contact met ons op
nemen.
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De Veulens en 2 jarige paarden
staan ook stal. Even voorstellen.
Bruin veulen met 4 witte benen heet
Next-Lightnose-W, moeder is BrasilW, d’r vader is Glasgow van het
Merelsnest.
Donkere schimmel: Nuna-W,
Moeder is Wondergirl-W, d’r vader is
Glasgow van het Merelsnest.
Koffievos: Nevada-Utopia-W,
moeder is Atletha-Utopia-W, d’r
vader is Total-Us.
Donker Bruine: Quincy-Z, moeder is
Cadira-M, d’r vader is Qasimodo.

De 2 jaarlingen:
De schimmel ruin is Mr.Obolensky-W, zijn moeder is Brasil-W, z’n vader is Cornet-Obolensky.
De bruine merrie heet Cayenne-Z, haar moeder is Cadira-M en d’r vader is Cornado II.
Dan zijn er nog 6 tweejarige, beetje moeilijk uit elkaar te houden omdat er 3 bruine zijn.
De grote bruine is een merrie en heet Live goes on-W, haar moeder is Cassina-W en d’r vader
is Hot spot.
De kleinste bruine is een ruin en heet La Paz-W, zijn moeder is Brasil-W en z’n vader is
Eldorado van de zeshoek.
De andere bruine is ook een ruin en heet Lambada-one-W, zijn moeder is Fancy-one-W, z’n
vader is Cassini II.
De donkerste bruine is een merrie en heet Latoya-W, haar moeder is Atletha-Utopia-W, d’r
vader is Ferdeaux.
De Zwarte is een ruin en heet Loverboy-W, zijn moeder is Balance-W, z’n vader is
Glamourdale.
De schimmel is een merrie en heet Lafayette-Obolensky-W, d’r moeder is Cadira-M, d’r vader
is Cornet-Obolensky.
Natuurlijk vraag je je nu af waar staan de letters W, M, en Z
voor die achter de namen van de paarden staan. Dit zijn
vaak de eerste letters van de stalnaam of stamboek.
De W staat natuurlijk voor Willemshof.
De Z staat voor Zangersheide (stamboek).
De M staat voor Maalwater (stalnaam).

Cassini II

Cornet Obolensky

Nooit eerder zette een hengst
zó imponerend de toon. Nooit
eerder gaf een hengst zoveel
zekerheid over het talent van
zijn kinderen.
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is
•Dressuur
Agenda 2019

de basis van het

paardrijden.

Bixie voor Kids

•Het
BTW
verhoging
doel
is om

het paard te
ontwikkelen tot een 'happy athlete':
een soepel, ontspannen en los
paard dat tevreden en oplettend is.
Paard en ruiter begrijpen elkaar
volledig: er is harmonie.
Dressuurwedstrijden
Tijdens een dressuurwedstrijd
laten paard en ruiter zien in
hoeverre zij de oefeningen
beheersen die op dat niveau
worden gevraagd. Dat doen zij
door een dressuurproef te rijden,
die uit een aantal
voorgeschreven oefeningen
bestaat. Door letters in en langs de
rijbaan weet de ruiter waar de
oefening uitgevoerd moet worden.
Een jury beoordeelt de oefening en
geeft per onderdeel een cijfer van
0 tot 10. De optelsom van alle
cijfers bepaalt het eindresultaat
van de proef.
Officiële dressuurwedstrijden
beginnen bij de beginnersklasse en
lopen door tot met topsportniveau.
Samen met springen en eventing is
dressuur één van de Olympische
sporten en de enige vorm van
paardensport tijdens de
Paralympische Spelen. Bij de
individuele dressuur kennen we de
volgende niveaus en klassen:

•
•
•

•
•

Jeugd & ponysport:
Bixie jeugdrubrieken (t/m 13
jaar)
Voor manegeruiters: A-proeven
(aangepast sporten) en Fproeven
Kennismaken met de sport: BBrubrieken
Breedtesport: klasse B, L1, L2,
M1, M2, Z1, Z2 en ZZ-Licht

Sportklas
Een groep ruiters die met
onze paarden en pony’s de
sport beoefenen.
Zij komen meestal zo’n 3x
per week naar het paard, om
te verzorgen, te rijden en les
te nemen. Deze groep ruiters
rijden 1x per week in een
kleine groep en de lessen zijn
op ieders z’n niveau waarin
ze wedstrijd rijden.
Het is een mooie
gelegenheid om dit te kunnen
doen zonder de extra zorg en
kosten van het houden van
een eigen paard. De ruiters
krijgen de gelegenheid om te
starten tijdens de KNHS
wedstrijden waar ook
regelmatig paarden komen
die wel eigendom zijn. Altijd
leuk dat ze zich dan kunnen
meten met zo’n combinatie.
Er zijn nog enkele paarden
vrij om in de sportklas te
gaan rijden. We zoeken voor
de pony’s ruiters die dit ook
willen gaan doen. Dus ook
ouders kom op, Uw kind krijgt
de gelegenheid om zonder
een eigen pony toch de sport
te gaan beoefenen. Bij de
KNHS worden de punten
geregistreerd, wilt Uw kind
later ook wat gaan doen in de
paardensport of in de
paarden wereld gaan werken
is dit al een groot voordeel.

De Bixie Rubrieken
voor dressuur,
springen en
mennen zijn
speciaal ontwikkeld
voor
kinderen. Deze
rubrieken zijn
onderverdeeld
diverse klasses.
Naast leuke
spelletjes is er ook
een begeleidingspr
oef voor de
allerkleinste ruiters,
die nog niet
zelfstandig kunnen
sturen. Meedoen
mag vanaf je 4e
verjaardag t/m het
jaar waarin je 13
jaar wordt. Van 4
tot 6-jarige leeftijd
mag je
alleen meedoen
aan de
Bixierubrieken
waarin je
begeleid wordt, en
ponyspelletjes.
Vanaf 6-jarige
leeftijd mag je
meedoen aan alle
Bixierubrieken.
Meedoen aan
mennen mag vanaf
je 7e verjaardag.
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OP2019
Ja of Nee
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Zowel mensen als paarden
• BTWeen
verhoging
hebben
ideale centrale
lichaamstemperatuur van rond
de 37-38 graden. Daarnaast is
er een zogeheten thermo
neutrale zone (TNZ) waar we
rekening mee moeten houden.
Hiermee wordt de
temperatuurzone bedoeld
waarbinnen het paard zelf zijn
temperatuur kan regelen
zonder dat het
paardenlichaam zich intern
hoeft aan te passen. Deze
TZN is een belangrijke factor
is in het bepalen of een paard
wel of geen deken op moet.
“Volgens diverse studies die
zijn gedaan hebben paarden
hebben een thermo neutrale
zone die ligt tussen de -3 en
de 25 graden. Ter vergelijking,
bij mensen ligt deze zone veel
minder ver uiteen, namelijk
tussen de 25 en 30 graden.”
Samengevat wil het zeggen
dat paarden zich veel minder
snel aan hoeven passen aan
de omgevingstemperatuur.
Wat wil dat nu precies zeggen
over het wel of niet opdoen
van een deken? Het is
onverstandig en word
afgeraden om paarden vanaf
temperaturen van -3 graden
een deken op te doen. Wel
bestaan er uitzonderingen.
Voor paarden die geschoren
zijn gelden andere regels. Hij
geeft aan dat voor deze
paarden een temperatuur van
11 graden of lager
aanpassingen nodig zijn om
ze de benodigde warmte te
bieden. Oudere paarden of
paarden die sneller op de
tocht staan is het ook
raadzaam om een deken op te
leggen.

Hoe zie je of je
paard het koud
heeft?
Wat paarden van nature
geneigd zijn ze doen
wanneer ze het koud
hebben, is het meer
gaan eten. Zo stoken ze
hun interne kachel weer
op. Wanneer dit niet
voldoende helpt, zetten
ze hun haren overeind
(als ze niet geschoren
zijn). Zo ontstaat er een
luchtlaag tussen de
haren dat op die manier
functioneert als
isolatielaag. Mocht dit
allemaal nog niet
voldoende helpen, dan
zal het paard gaan rillen
en klappertanden. Op die
manier wordt er meer
energie geproduceerd in
het lichaam om de
lichaamstemperatuur in
stand te houden.
Houdt het gedrag van je
paard goed in de gaten.
Daaruit kun je al veel
opmaken. “Zie je dat je
paard meer begint te
eten, ongeduldiger wordt
of gaat rillen/
klappertanden? Dan is
het zeker tijd voor een
deken.”
Wanneer het paard
bezweet is en niet op de
tocht staat kan het beter
geen deken op hebben ,
dan kan hij op een
natuurlijke wijze drogen.
Ook daarvoor geldt hou
de omstandigheden in de
gaten, tocht en
buitenboxen.

In de wintermaanden wil
een paard die langere tijd
stil heeft gestaan in z’n
stal, graag bewegen. Dit
levert dan ook nogal eens
een vervelende
onverwachtte situatie op.
Een paard is een
vluchtdier, dus hoeft hij
zeker als t koud is maar
iets te horen en hij slaat
op de vlucht. Dit gaat met
zo’n enorme kracht dat
degene die dan op het
paard of de pony zit geen
tijd heeft om dit te
voorkomen. Meestal trekt
het paard een sprintje en
draait om, kijkt dan
waarvan hij schrok. Dit
moment gaat het weleens
mis, door de kracht en het
plots draaien slingert de
ruiter eraf. MEESTAL
KOMT DIT DOOR EEN
MEDERUITER of hun
aanhang die te hard
binnenkomen lopen. Met
vaak een rammelde
boodschappen tas of een
koffertje. Ierdereen dus
weer even goed opletten,
ook al ben je nog zo
enthousiast, loop rustig
naar de stallen.
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Maandoverzicht November / December
Woensdag 5 december:
de les

Pakjesavond, lessen worden aangepast, dit wordt besproken tijdens

Zaterdag 8 december:

KNHS wedstrijd indoor B – Z2

Zondag 9 december:

FNRS wedstrijd

Maandag 24 december:

Lessen gaan niet door
Training loswerken. Half uur 2 personen € 12,50 pp.
Inschrijven via lijst manegestal

Dinsdag 25 december:

1e kerstdag, lessen gaan niet door

Woensdag 26 december: 2e kerstdag, lessen gaan niet door
Donderdag 27 december: Lessen gaan niet door
Les van dinsdag 1 januari 16.30 wordt vandaag gereden om 10 uur
Les van dinsdag 1 januari 17.30 wordt vandaag gereden om 11 uur
Ruiterfitheid training 13.00 – 16.00 uur. € 7,50 pp, vanaf 14 jaar
en ouder. Inschrijven via lijst manegestal
Vrijdag 28 december:

Lessen gaan niet door
Les van dinsdag 1 januari 19.00 wordt vandaag gereden om 19 uur
Les van dinsdag 1 januari 20.00 wordt vandaag gereden om 20 uur

Zaterdag 29 december:

Lessen gaan niet door
Winter spelletjes middag 13.00 – 17.00. € 15,00 pp. Inschrijven

via lijst manegestal
Maandag 31 december:
Dinsdag 1 januari:
Woensdag 2 januari:

Lessen gaan niet door
Lessen gaan niet door, zijn verplaatst. Zie hierboven
Lessen weer zoals normaal

Alvast een hele fijne jaarwisseling!
Groetjes,
Team Willemshof
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RC Willemshof en RV Hekelingen
Jaaroverzicht 2019

• BTW verhoging

12 januari (zat)
13 januari (zon)

FNRS proevendag
KNHS indoor B – Z2

9 februari (zat)
10 februari (zon)

KNHS indoor B – Z2
FNRS proevendag

23 maart (zat)
24 maart (zon)

FNRS diplomadag
KNHS indoor B – Z2

13-apr
14-apr

(zat)
(zon)

FNRS proevendag
KNHS indoor B – Z2 + Bixie

19 mei (zon)

KNHS outdoor B – Z2 + Bixie
FNRS proevendag

8 juni (zat)

KNHS outdoor B – Z2 + Bixie
FNRS proevendag

13 juli (zat)

KNHS outdoor B – Z2 + Bixie
FNRS proevendag

19 juli – 21 juli (vr-zo)

Trainingsweekend

22 juli – 26 juli (ma-vr)

Ponykamp

5 augustus – 25 augustus

RC gesloten

9 – 17 september

Sportweek + open dag ( 8 of 15 sept)

28/29 september

Nissewaard cup KNHS outdoor B – Z2 + Bixie
FNRS diplomadag
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Carrousel. 17 ruiters en 17 pony’s trainen elke maandagavond voor de grote wedstrijddag in
de maand mei. Door een goede samenwerking tussen ruiters en hun pony’s bouwen ze met
elkaar aan een TOPTEAM.

BTW verhoging.
Per 1 januari gaan alle tarieven omhoog.
Ook voor ons word alles duurder,
voederprijzen, energie, de BTW
verhoging, onderhoud en personeel.
Enkele les tarieven per maand:
• Tot 10 jaar
51 €
• Vanaf 10 jaar
69 €
e
• 2 kind tot 10 jaar 51 €
• 2e kind/les vanaf 10 jaar 55€
• Carrousel les 75 €
Enkele les:
• Privé les manegepaard 29.50 €
• Privé les eigen paard 27.50 €
Voor meer info en veranderende tarieven
buitenom de lessen kunt U terecht op de
website per 1 jan 2019.
Ook de Horeca tarieven gaat vallen
onder de nieuwe BTW. Daar worden de
prijzen op aangepast per 1 Januari.

KWARTAAL
Bij ons rijden we in een kwartaal 12
betaalde lessen. In het 1e en 2e
kwartaal rijdt U 13 lessen. Deze 2
lessen sparen we op om in het 3e
kwartaal met de 13e les van dit kwartaal
3 weken te sluiten. Zo kunnen de
paarden en pony’s even lekker paard
zijn. Om dan daarna weer een vol jaar
tegenaan te gaan.

Young leaders

Niveau 2:
Uitvoeren

In het programma ga je
aan de slag met
onderwerpen als:
stalmanagement,
gezondheid & welzijn,
voer, activiteiten,
evenementen
organiseren, grondwerk
& longeren,
rondleidingen geven, de
taal leren van het paard,
veiligheid en nog veel
meer! Naast actief bezig
te zijn komt ook voor
jouw het moment om
regelmatig kennis en
ervaring op te doen op
onze evenementen.

In dit niveau voer je
activiteiten uit waarbij
je aan de slag gaat
met zorgvuldig en
volhardend te werk
gaan, samen aan de
slag gaan,
betrouwbaar zijn,
taken plannen,
duidelijk
communiceren en
meedenken.

Wij zijn op zoek naar nog
enkele kandidaten die
meer willen weten over
alles rondom de paarden.
Lijkt dit je wat. Elke
woensdag van 16.3018.00 uur zijn we met
een groep bezig om ons
te verdiepen in deze
onderwerpen.
De kosten zijn per 1
januari 40 € p mnd.
Niveau 1: Helpen
In dit eerste niveau maak je
spelenderwijs kennis met
anderen ondersteunen, leren
met plezier, toewijding
ontwikkelen en plichtbesef
kweken

Niveau 3:
Organiseren

In dit niveau werk je
aan gepast
communiceren,
oplossingsgericht
handelen, gedrag
controleren,
samenwerken,
overzicht houden,
gedisciplineerd
werken en zorg
dragen.
Niveau 4:
Besturen

In dit laatste niveau
toon je eigen initiatief
om je te ontwikkelen
in competenties als
leiding geven, visie
tonen, motiveren,
verantwoordelijkheid
dragen, organiseren,
gedecideerd handelen
en coachen.
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