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Clubbladredactie
Wanneer u een mail wilt ontvangen, zodra het nieuwe clubblad op de website staat, kunt u een
berichtje sturen naar: hindernis@lickebaert.nl
Bijdragen voor het clubblad zijn altijd welkom. We plaatsen graag leuke wetenswaardigheden en
ook als u iets wilt verkopen (zoals een rijbroek, rijlaarzen, rijjasje, etc.) kan dit vermeld worden in
het clubblad.
Het is ook mogelijk om de vereniging te sponsoren. Dit kan d.m.v een advertentie in dit blad, met
reclameborden of bij wedstrijden. Wilt u hier meer over weten dan verwijs ik u naar de
bestuursleden sponsoring (zie colofon) of stuur een mailtje naar
penningmeester@lickebaert.nl
Margriet van der Voort
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Van de voorzitter …

Beste Leden,
Helaas is er ook deze keer weinig te melden. De beperkingen vanwege corona houden vooralsnog aan, waardoor er
maar weinig activiteiten doorgang kunnen vinden.
Vanuit de spring- en jeugdcommissie is er jammer genoeg niets te melden. We hopen uiteraard dat er spoedig wat
versoepelingen komen waardoor deze commissies weer aan de slag kunnen. De dressuurcommissie heeft een
voorzichtige start kunnen maken nu de KNHS het recent weer mogelijk gemaakt heeft om verenigingsactiviteiten te
organiseren voor winstpunten voor eigen leden tot en met 26 jaar. Er heeft inmiddels 2x een dressuurmiddag
plaatsgevonden voor winstpunten voor deze categorie en een derde moment staat gepland tijdens het
paasweekeind. Wij hopen dat iedereen die hier aan mee mag doen zich alsnog inschrijft, nu de deelname de
afgelopen twee keer beperkt is geweest.
De algemene ledenvergadering staat normaal gesproken gepland in het eerste kwartaal van het jaar. Alhoewel wij
goede hoop hadden om de vergadering het eerste kwartaal van dit jaar weer te kunnen plannen, gaat dat ook dit
jaar helaas niet lukken. We streven ernaar om de algemene ledenvergadering dit jaar in het tweede kwartaal te
kunnen houden, waarbij we zo nodig eventueel een creatieve oplossing zullen bedenken, zoals bijvoorbeeld een
vergadering in de binnenbak of op het dakterras. Mocht ook dit vanwege bijvoorbeeld de weersomstandigheden of
beperkingen vanwege corona niet mogelijk blijken, dan zullen we de mogelijkheden onderzoeken voor een online
bijeenkomst.
Ik hoop volgende keer weer uitgebreid te kunnen uitweiden over alle plannen die in de maak zijn. Voor nu zou ik
zeggen nog even volhouden allemaal en blijf gezond! Er komen betere tijden!

Annemieke Berkhout
voorzitter PSV Lickebaert
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FNRS Proeven
Informatie
Voor kinderen die voor het eerst aan een proefje mee willen doen is het belangrijk om aan je
instructrice te vragen of je dat mag. Wanneer je mee mag doen, schrijf je je in op de lijst beneden
in de hal. Natuurlijk kan je een voorkeur van een pony aangeven op wie je graag je proefje zou
willen rijden, maar dat is geen garantie dat het dan ook zo gebeurt. Het kan natuurlijk niet zo zijn
dat de ene pony zes keer loopt en de andere maar één keer.
Wanneer je met de FNRS proeven mee gaat doen is het
verstandig als je het boek “Leer paardrijden met plezier” in huis
hebt, waarin alle FNRS proeven te vinden zijn met de
bijbehorende theorie. Verder staat er veel informatie in over het
paardrijden, veiligheid en andere dingen die belangrijk zijn om
te weten. Het boek is verkrijgbaar in de kantine. Bij de ‘even’
proeven hoort ook een theorie examen wat verwijst naar de
tekst in het boek.
Het formulier waarop de onderdelen van de proef beschreven
staan heet een protocol. In het protocol vermeldt de jury haar
beoordeling. De jury geeft punten voor de verschillende
oefeningen en beoordeelt ook de ruiter.
De ruiter wordt beoordeeld op: houding, zit, beenligging en
handhouding, de juistheid van de been- en teugelhulpen,
regelmaat van het tempo, verzorging van ruiter en paard of pony
en de algemene indruk. De puntentelling is simpel: scoort een ruiter overal een 6, dan heeft hij
precies genoeg punten voor een promotiepunt. Haalt een ruiter een 5 op een onderdeel, dan heeft
hij ergens anders een 7 nodig om het verschil goed te maken. Het gemiddelde moet dus altijd een
6 zijn. Als je je protocol terug gekregen hebt, zie je aan de punten en aan de eventuele
bijgeschreven tekst hoe je je proef gereden hebt. Hierin kan je dan zien wat heel goed is gegaan
en waar je een volgende keer op moet letten en in de lessen aan moet werken.
Maar het aller belangrijkste van proeven rijden is dat je er plezier in hebt!
En er zijn natuurlijk meerdere kinderen die op dezelfde pony rijden in verschillende proeven.
Wanneer dat zo is, zorg er dan voor dat je elkaar helpt en dat je de pony ingevlochten laat, zodat
alle kinderen op een mooi verzorgde pony rijden.
Wanneer je geslaagd bent voor je proef moet er minimaal één maand tussen de volgende proef
zitten, zodat er genoeg tijd tussen zit om te oefenen.
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FNRS Proeven
Informatie
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Wat houdt dit in:
Je mag één wedstrijd over het jaar missen. Doe je ze allemaal mee dan valt de slechtst gereden
wedstrijd af. Van al de wedstrijden wordt het gemiddelde aantal punten berekend. Heb je het
hoogste aantal punten van allemaal dan ben je clubkampioen van het jaar.
Je ontvangt dan een wisselbeker die je één jaar bij je mag houden, het jaar daarna moet je hem
helaas weer inleveren en je krijgt een beker die je mag houden.
Als je de wisselbeker 3 jaar achter elkaar wint, mag je hem houden. Win je hem 5 keer maar niet
achter elkaar dan mag je hem ook houden.
We zullen halverwege het jaar een tussenstand doorgeven in het clubblad.
Niet komen opdagen bij een wedstrijd.
Het gebeurd helaas te vaak dat er ruiters niet op komen dagen bij een wedstrijd. Dit is een heel
vervelend probleem. Ook wij moeten juryleden regelen en de wedstrijd zo indelen dat al de paarden
en pony’s hetzelfde lopen.
We gaan dus ook vanaf volgend jaar de regel instellen dat als je je niet binnen 24 uur afmeldt, je
het startgeld gewoon door moet betalen!! Ook bel je zelf even op en geef je het niet door
aan vrienden of vriendinnen!!!
Deze regel geldt ook bij de FNRS springwedstrijden!
Als je een paard of pony krijgt waar je niet op wilt, neem dan gewoon even contact op met de
manege. Dan kunnen we kijken of we er iets aan kunnen veranderen, maar blijf niet gewoon maar
weg!!
Hou er wel rekening mee dat bijna iedereen op hetzelfde paard of pony wil, dit gaat
gewoon niet!
Verder hoop ik dat iedereen met veel plezier aan de wedstrijden meedoet.
Want dat is het allerbelangrijkste, je moet van de sport genieten!
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GEFELICITEERD !!!
UITSLAGEN F.N.R.S.- PROEVEN
Zondag 28 maart 2021
FNRS Proef F7 pony’s
1e Prijs
Jolijn van Teffelen

Binky

221 punten

FNRS PROEF F5 pony’s
1e Prijs
Jasmine Mohunlol
e
2 Prijs
Lieke Lutterman
e
3 Prijs
Channa Mandemakers
3e Prijs
lieve de Groot

Obelix
Gina
Melvin
Pablo

234
225
223
223

punten
punten
punten
punten

FNRS PROEF F3 pony’s
1e Prijs
Roos van Rijn
e
2 Prijs
Roos visser
e
3 Prijs
Sterre de La Combe
4e Prijs
Bo Lagraauw

Obelix
Obelix
Fabian
Fabian

242
238
237
230

punten
punten
punten
punten

FNRS PROEF F1 Prive pony’s
1e Prijs
Annabel Ahrens

Kismo

234 punten

FNRS PROEF F1 manege pony’s
1e Prijs
Esmee vd Ende
e
2 Prijs
Lise Juursema

Evita
Candy

226 punten
225 punten

FNRS PROEF F11- F9- F76 paarden
1e Prijs
Iris Venema
e
2 Prijs
Amber Hoogwerf

Caro
240 punten
Reddington 225 punten

FNRS PROEF F7- F5 pony’s
1e Prijs
Liz Vorstenbos
e
2 Prijs
Larissa vd Knaap
e
3 Prijs
Lieve de Groot

Obelix
Evita
Fabian

231 punten
227 punten
223 punten

FNRS PROEF F3
1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs

Kyt
Kismo
La Diva
Evita

235
231
229
227

pony’s
Nikki Franke
Sterre De La Combe
Florien van Genugten
Danique Alsemgeest
9

punten
punten
punten
punten

FNRS PROEF F1 pony’s
1e Prijs
Lotte Steffers
2e Prijs
Romy van Leeuwen

Gina
Binky

237 punten
231 punten

Clubkampioen 2021
Clubkampioen 2020 is geworden Britte van Holsteijn!!!!

Britte van harte gefeliciteerd.
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Kinderpagina
Heb je binnenkort een wedstrijd, dan kun je hier goed zien waar de letters in de rijbak zich bevinden.
Hieronder nog een figuur: Door een S van hand veranderen
Je veranderd van hand door een figuur te rijden wat de vorm van
de letter S heeft. Als voorbeeld
nemen we de B. Je komt
aanrijden vanaf de letter F,
zodra je met jou lichaam bij de
letter B bent, tel je tot 3, dan rij
je met een boogje richting de
letter X. Je komt iets voor de X
uit, ongeveer drie tellen nadat je
de X voorbij bent, maak je een
boogje naar rechts. Je komt iets
voor E weer op de hoefslag.

11

Hier had uw advertentie
kunnen staan ...
De kosten voor deze ¼ A4 advertentie
zijn € 50,- per jaar!
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een
halve of hele pagina.
Daarnaast zijn er nog andere
mogelijkheden van sponsoring:
Een reclamebord / sponsoring van
wedstrijden
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de bestuursleden sponsoring.
(zie colofon voorin het clubblad)
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Barkruk

Hallo allemaal!
Ik heb deze keer de barkruk gekregen, hahaha, geweldig! Bedankt Ciska
Mijn naam is Gerharda van Dam, eigenaresse van Fernando en mama van Emma de Ruijter met de super
eigenwijze maar enorm knappe haflinger Ambros. Yep, DE haflinger die met berijdster EN het hek van de
buitenbak de sloot in ging! Gelukkig slechts wat zere ribben bij beide, maar verder zijn ze OK.
Op mijn 9e ben ik begonnen met paardrijden op Die Flardingha Ruiters. Toen ik 13 was, ben ik daar de pony
Remi gaan huren. Dat was een enorm knappe, maar pittige New Forest pony. Daar heb ik een hoop van
geleerd. Op mijn 17e ben ik op de Flardingha een paard van iemand gaan verzorgen / leasen: Folkert. Een
vos ruin, een enorme lieverd en wat uiteindelijk ook mijn eigen paard is geworden. Omdat hij wat ouder
werd en het in een stal niet leuk meer vond, heb ik hem naar een rusthuis in Leende gebracht. Daar heeft hij
behoorlijk wat jaartjes, met heel veel plezier gestaan. Toen hij 32 was, kreeg hij op een dag flinke koliek en
heb ik hem moeten laten gaan.

Mijn dochter, Emma, is toen ze 6 was gestart op Die Flardingha
met haar paardrijlessen. Na een jaartje toch maar besloten om
ergens anders te gaan lessen, en zo kwamen we op Middenhof
terecht. Na weer een jaar wilde Emma heel graag een pony gaan
leasen. Helaas was op Middenhof geen pony beschikbaar daarvoor,
en zo zijn we op de Karperhoeve terecht gekomen... Alsof het zo
had moeten zijn. Want daar kwam in de zomer van 2019 Fernando
binnen als lespaard 😳 Op slag was ik verliefd op hem! Vanaf het
eerste moment dat ik hem zag, wist ik dat het uiteindelijk mijn
paard zou worden.
Fernando werd direct dat hij aankwam al gehuurd door iemand, dus
voor mij was even geen plek. Maar geduld loont. 1 december 2019
kwam hij vrij en ben ik hem direct gaan leasen, voor 5 dagen in de
week. Met de eerste lock down reed/verzorgde ik hem inmiddels 7
dagen per week.
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Fernando heeft lichte artrose en heeft daar een poos erg veel last van gehad. Ik ben al die tijd van mening
geweest dat een andere training en bodem voor hem veel beter zou zijn. Eind september 2020 heb ik de kans
gekregen om Fernando te kunnen kopen en zijn we vrijwel direct terug gekomen naar Middenhof. Ik ben
toen weer heel rustig het rijden gaan oppakken en dat gaat inmiddels dusdanig goed, dat ik nu weer heerlijk
aan het werk ben met hem

Maar goed, dat is Fernando. Wie ben ik verder? Ik heb een
eigen bedrijf(je). Sinds 2012 ben ik budgetcoach en in deze
tijden is dat erg druk. Ik ben sinds kort gestart met de opleiding
"cognitief gedrags therapeut" als aanvulling op mijn huidige
werkzaamheden, maar na het afronden van de opleiding zal ik
ook therapie sessies gaan uitvoeren.
We hebben naast de paarden o.a. nog 2 honden die ook wel
eens mee gaan naar stal, Ollie en Rakker. Ollie vindt alles en
iedereen spannend en blaft dan graag, terwijl het eigenlijk
gewoon een enorme muts is. Rakker is de puber, een allemams
vriend en soms wat te enthousiast 😂 Ze zijn allebei gek op de
paarden en vinden het heerlijk om met z'n allen te gaan
wandelen.

We zijn super blij om nu weer op Middenhof te staan. Hebben onze draai goed gevonden en ook de paarden
zijn erg gelukkig!
Dat was het wel zo een beetje. Ik geef de barkruk aan Merel Bol. Succes en veel plezier met schrijven!
Groetjes Gerharda en Fernando 😊

14

15

Scarlet & Mistique
Hoi allemaal!
Mijn naam is Jackie en ik rijd al sinds ik 8 jaar ben op manege Middenhof. Ik rijd nu een aantal jaar bij de
paarden, maar in mijn pony jaren had Scarlet mijn hart gestolen. Scarlet is een geweldige pony en ik denk
dat ze heel veel jongens en meisjes, net zoals ik, blij heeft mogen maken en veel heeft kunnen leren. Toen ze
kreupel werd en niet goed meer herstelde, wilde ik haar graag een fijn plekje geven waar ze kon genieten
van haar oude dag. In oktober 2017 is ze verhuisd naar rusthuis Klavertje 4 in Sint-Oedenrode. De eigenaren
van het rusthuis zijn Marcel en Danielle. Marcel is fantastisch met paarden en ik voelde gelijk dat ze goed
terecht zou komen. Julia, mijn zusje, haar favoriet was altijd Mistique. Sinds maart 2018 staat zij ook bij
Klavertje 4.
Scarlet en Mistique hebben het super fijn daar en ze krijgen alle zorg
die ze nodig hebben! Ze staan dag en nacht op het weiland, waar ze
super veel ruimte hebben, en ze kunnen ook naar binnen in de
inloopstallen wanneer ze dat willen. Ze hebben hun eigen vriendjes
gemaakt, maar ze zijn ook regelmatig samen te vinden. Ze hebben de
hele dag toegang tot hooi, vers water en ander voer. Marcel heeft echt
een hart voor paarden en kent dan ook de namen van alle (ongeveer) 70
paarden! Hij is de hele dag bezig met het onderhouden en uitbreiden
van de stallen en de wei, en natuurlijk het verzorgen van alle paarden.
Juul en ik gaan regelmatig bij ze langs om ze te knuffelen, poetsen en te
verwennen met wortels en appels. We krijgen ook vaak foto’s van ze
doorgestuurd via de facebook groep van het rusthuis, zo kunnen we
altijd zien hoe het met ze gaat! Scarlet en Mistique genieten 100% van
het paardenleven!
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Wist u dat ….
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

Wij alweer in april zitten?
We nog steeds in die vervelende lockdown zitten?
We met smart zitten te wachten op de volgende persconferentie?
Wij hopen dat we dan weer met het terras open mogen?
Dan ook weer al de ouders gezellig naar de les mogen komen kijken?
Wij nu wel tijd hebben om andere dingen te doen?
Wij druk aan het schuren en verven zijn?
Dit weleens niet helemaal volgens zin gaat?
Je dit wel eens over moet doen?
We daar nu toch de tijd voor hebben?
We duidelijk in het voorjaar zitten?
Eenden de manege een heerlijke broedplaats vinden?
Ze op verschillende plekken liggen te broeden?

….. Wij nu met smart wachten tot ze uitkomen?
….. De eerste 11 eieren eerdaags uit moeten komen?
….. Wij er achter zijn gekomen dat de kuikens in het ei communiceren met elkaar?
….. Wij denken dat jullie dit niet geloven?
….. Jullie dit dan maar even gaan googelen?
….. Wij dit dus ook gedaan hebben?
….. Wij ook regelmatig bezoek hebben van roofvogels?
….. Wij een paar weken een uil op bezoek hebben gehad?
….. Deze nu al even niet gezien is?
17

….. Dit misschien komt omdat er nu een sperwer op bezoek is?
….. Hij al een paar dagen in de 20-60 manege zit?
….. Deze gek op duiven is?
….. Hij deze op zijn gemak op de hoefslag aan het opeten is?
….. Je echt om hem heen moet rijden?
….. Hij namelijk echt niet gestoord wil worden tijdens zijn maaltijd?
….. Wij ook op smart zitten te wachten op de veulens?
….. Hope op 17 mei uitgerekend is?
….. Caro dit op 19 juni is?
….. Vino dan op 24 juni aan de beurt is?
….. U ze dus in juli allemaal op het land zal zien lopen?
….. Dit altijd een spannende periode is?
….. Wij dit jaar ook weer op ponykamp gaan?
….. Dit van 14 t/m 21 augustus voor de kleintjes is?
….. En de pubers van 21 t/m 28 augustus mogen komen?
….. Dit alleen voor de gevorderde ruiter is?
….. U aan de instructeur kunt vragen of uw kind mee mag?
….. Wij ook de eerste wedstrijden van dit jaar weer gehad hebben?
….. Dit onderlinge wedstrijden zijn geweest?
….. Het nog steeds niet mogelijk is om dit met ruiters van buiten onze manege mogen
doen?
….. Wij hopen dat er eerdaags weer meer mogelijk is?
….. Jumping Maassluis anders ook weer niet door gaat?
….. Dit dan al voor het 2e jaar is?
….. wij deze wist u dat af gaan sluiten met een mooie foto?
….. deze gemaakt is door Jordi van Oosterhout?
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Evenementen- en Wedstrijdkalender
Evenementen- en Wedstrijdkalender
PSV Lickebaert / Manege Middenhof 2021
PSV Lickebaert / Manege Middenhof 2021
Januari
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

03-jan
10-jan
17-jan
24-jan FNRS dressuur oneven
31-jan FNRS dressuur even

Februari
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

07-feb Open dag Lentiz
14-feb
21-feb KNHS dressuur
28-feb FNRS dressuur oneven

Maart
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

7-mrt FNRS dressuur even
14-mrt
21-mrt KNHS dressuur
28-mrt FNRS dressuur oneven

April
Zondag
Maandag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

4-apr
5-apr
10-apr
11-apr
18-apr
25-apr

Mei
Zondag
Zondag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

2-mei
9-mei
12-mei
13-mei
14-mei
15-mei
16-mei
23-mei
30-mei

Juni
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

6-juni
13-juni FNRS dressuur even
20-juni
27 juni FNRS dressuur oneven

KNHS dressuur
KNHS dressuur
Oefenspringen
KNHS springen
FNRS dressuur even

Juli
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

4-juli KNHS dressuur
11-juli FNRS dressuur even
18-juli
25-juli

Augustus
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

1-aug
7-aug
14-aug 1e week ponykamp
21-aug 2e week ponykamp
29-aug

September
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

4-sept Oefenspringen
5-sept KNHS springen
12-sept FNRS dressuur oneven
19-sept KNHS dressuur
26-sept FNRS dressuur even

Oktober
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

3-okt
10-okt
17-okt KNHS springen
24-okt FNRS dressuur oneven
31-okt FNRS dressuur even

November
FNRS dressuur oneven
Jumping Maassluis
Jumping Maassluis
Jumping Maassluis
Jumping Maassluis
Jumping Maassluis

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

7-nov KNHS dressuur
14-nov Indoor Jumping Middenhof
21-nov KNHS springen
28-nov

December
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

5-dec KNHS dressuur
12-dec FNRS dressuur oneven
19-dec FNRS dressuur even
26-dec

19

20

