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Nieuwsbrief kwartaal 1 2020 
 

Iron Horse Ranch 
Ikkerseweg 2, 3222 EJ, Hellevoetsluis 

ironhorseranch.nl  T: 06-29137734 

 

Beste lezer, 

 

Via deze brief willen we jullie op de hoogte houden van 

allerlei leuke en interessante activiteiten op de manege. 

Veel plezier met lezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Iron Horse Ranch 

 
 

Grootste lerarenbond roept op tot tweedaagse 

staking in januari 

Onderwijsvakbond AOb roept haar leden op om op donderdag 

30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen.  

 

Omdat de leraren gaan staken, zorgen wij op donderdag 30 

januari voor de kinderen! We beginnen om 08:30 uur en het 

eindigt om 15:30 uur.  

 

We gaan knutselen, paarden verzorgen, spelletjes spelen met 

de paarden (parcours, shetlander race) en nog veel meer leuke 

dingen! 

 

Dus neem je paardrij spullen mee! 

 

De kosten bedragen €45,00, dit is inclusief lunch en de gehele 

dag drinken en tussendoortjes! 

 

Deelname is voor iedereen mogelijk van 5 t/m 12 jaar. Inschrijven 

kan via email of achter de bar. 

 

Iedereen is welkom, ook al rij je niet bij ons op de manege! 

 

 

Volg ons ook op 

Facebook! 

NIEUW: 

 

Beginners, half gevorderd 

springlessen 

Om de twee weken op 

zaterdagmiddag van 15:15 

tot 16:15  

Carrousel lessen  

Vanaf 21 februari om 20:30 

eenmaal in de 2 weken 

 

Kleurwedstrijd!! 

Ben jij creatief? Pak dan je 

potloden, penselen, stiften, 

schaar en plakband maar 

vast tevoorschijn en doe 

vooral eens mee met deze 

kleurwedstrijd en maak 

daarmee kans op allerlei 

leuke prijzen zoals een gratis 

privéles! 

De IHR kleurplaat is te 

verkrijgen in de kantine. 

Uiterlijke inleverdatum is 22 

februari  

De winnaar wordt 26 

februari bekend gemaakt. 
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Even voorstellen 

Maak kennis met… Manegepaard Jolien. Jolien is een 

knappe merrie van 14 jaar. Ze is ongeveer 1,25 cm hoog. Ze 

is gek op springen en dit kan ze ook erg goed! Tijdens de 

lessen is Jolien is een dametje met een eigen willetje en dat 

laat ze soms ook wel zien. Verder is Jolien een echte knuffel 

pony en gek op kinderen. Jolien loopt vaak mee met de 

beginnerslessen, maar ook springen vindt ze geweldig! 

Wist je dat….. 

- er wel 350 paardenrassen zijn 

- er 1 keer in de maand op zondag een les is speciaal 

voor de vrouwen die het leuk vinden om het paardrijden 

te leren 

- Malibu het veulentje is van Black Friday 

- er vanaf 21 februari eenmaal in de twee weken carrousel lessen komen voor gevorderde 

ruiters 

- er elk kwartaal een nieuwe nieuwsbrief komt 

- er iedere maand wedstrijden worden georganiseerd voor ruiters met eigen paarden 

maar ook manege ruiters (IHR Bokaal) 

- onze twee stal katten Shark en Shrimp heten 

- we druk bezig zijn om leuke clinics te gaan organiseren bij ons  

Poets en opzadelcursus 

Beginnen met paardrijden is natuurlijk een hele ervaring. In de lessen leer je van de instructeur 

alles wat je moet weten over het rijden, maar bij de verzorging van een pony voor en na de les 

komt natuurlijk nog veel meer kijken zoals poetsen en opzadelen.  

We merken dat kinderen en ouders vaak onzeker zijn in de omgang met een paard. Door 

middel van een cursus wat bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte willen wij dat zowel 

kinderen als ouders een vertrouwder krijgen in de omgang met een paard.  

We beginnen met een stukje theorie in de kantine en gaan daarna het geleerde in de praktijk 

brengen door samen te oefenen!  

Dus wil je weten waarom je een paard poets, hoe je een paard zadelt en waar je allemaal op 

moet letten tijdens het poetsen en zadelen? Geef je dan op voor de poets en opzadel cursus 

op 18 januari! Deze cursus is voor iedereen gratis. We beginnen om 15:00 uur in de bar 

 

Inschrijven kan je doen door te mailen of schrijf je in bij de bar! 
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Plannen  

Paarden zoeken in de modder, in het donker, in de regen... Soms is het best afzien! Een periode 

waar we niet gebruik kunnen maken van de paddocks en roundpen zorgt voor wat rumoer 

onderling maar er komen vernieuwingen aan! Komende periode zullen wij ons bezig houden 

met verlichting bij de buitenbak, roundpen en aan de zijkant van de grote en kleine 

binnenbak. Daarnaast wordt er een nieuwe verharde pad gecreëerd bij de paddocks, zodat 

we niet meer door het modderige pad moeten lopen. Tot slot wordt er gewerkt aan het 

solarium zodat we hier straks ook weer gebruik van kunnen maken! Ondanks dat het nu nog 

allemaal niet erg mee zit met het weer, willen wij jullie vragen om wat tijd om dit te kunnen 

realiseren. Hou daarnaast rekening met elkaar.  Samen sta je sterk! 

IHR bokaal 

De IHR bokaal is een wedstrijd van 7 losse 

wedstrijden totaal, wat een keer per maand 

wordt gehouden. Tijdens deze wedstrijd worden 

figuren door een lezer voorgelezen welke de ruiter 

zelfstandig moet gaan rijden. De jury kijkt 

vervolgens hoe goed jij dit doet en geeft je 

vervolgens punten voor de oefeningen. Dit is een 

goede oefening om te kijken of je tijdens de 

lessen goed hebt opgelet en of jij als ruiter 

zelfstandig kan sturen! 

Iedereen mag meedoen aan de bokaal. Je kunt 

meedoen met je lievelingsmanegepaard of met eigen paard. Tijdens deze wedstrijddag strijd 

je met andere ruiters die hetzelfde niveau rijden als wat jij rijdt. Eventueel kan je een privéles 

inplannen om te oefenen met je instructrice! 

Meer info over de bokaal? Vraag het even aan de bar!  

 

Heb jij ‘’De ruiter App’’ al? 

Er is een app ontwikkeld speciaal voor jou als ruiter van de Iron Horse Ranch. Deze app maakt 

het makkelijker om met ons te communiceren. Zo kun jij: 

 

•jouw lessen zien van de komende weken 

•lessen afzeggen 

•jouw NAW gegevens inzien en aanpassen 

•direct bellen en mailen met de manege 

•de website van de manege bekijken 

 

De app is voor Iphone gebruikers te downloaden in de App-store en voor Android gebruikers in 

de Play-store! Wij zijn een van de eerste maneges die werkt met deze app. Merk je dat er iets 

misgaat? Laat het dan even weten aan ons. 
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Geplande evenementen kwartaal 1 

18 januari 2020 - Poets en opzadel cursus 

Wil je weten waarom je een paard poets, hoe je een paard zadelt en waar je allemaal op 

moet letten tijdens het poetsen en zadelen? Geef je dan op voor de poets en opzadel cursus! 

 

Deze cursus bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. Deze cursus is gratis en zowel ouders 

als kinderen zijn welkom tijdens deze cursus! 

 

19 januari 2020 - Ladies Sunday 

Deze les is speciaal voor de vrouwen die het leuk vinden om het paardrijden (verder) te leren. 

Na de les kunnen de vrouwen nog even bijkomen in de saloon onder het genot van een 

drankje!  

 

Deze les is om 13:30. De kosten voor deze les bedragen € 18,00 op manegepaard en € 8,50 op 

eigen paard. 

 

26 januari 2020 - IHR Bokaal 

De IHR-bokaal is een wedstrijd van 7 losse wedstrijden totaal. Dit zijn onderlinge 

dressuurwedstrijden conform KNHS-regels. 

 

Iedereen mag meedoen aan de bokaal (je hebt geen startpas nodig). Je kunt meedoen met 

manegepaard of met eigen paard, je hoeft niet bij ons op de manege te rijden of te staan. 

 

30 januari 2020 – Wij staken… Niet 

Een dag met veel plezier voor de kinderen. We gaan knutselen, paarden verzorgen, spelletjes 

spelen met de paarden (shetlander race) en nog veel meer leuke dingen! 

 

We beginnen om 08:30 en aan het einde van de middag ga je 

naar huist, dit zal om 15:30 zijn. 

Iedereen is welkom ook als je niet op onze manege rijdt! 

 

31 januari 2020 – Friday at the ranch (boogschieten vrije training) 

Deze vrijdag is het oefen boogschieten vanaf 20:30 uur. 

De kosten voor deze avond bedragen: 

Eigen paard, gestald IHR €5,00 

 Eigen paard, niet gestald IHR €10,00 

 Manegepaard €15,00 (1 uur) 

 Huur boog €5,00 

 

9 februari 2020 - Ladies Sunday 

Deze les is speciaal voor de vrouwen die het leuk vinden om het 

paardrijden (verder) te leren. Na de les kunnen de vrouwen nog 

even bijkomen in de saloon onder het genot van een drankje!  

 

Deze les is om 13:30. De kosten voor deze les bedragen € 18,00 op manegepaard en € 8,50 op 

eigen paard. 
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16 februari 2020 - IHR Bokaal  

De IHR-bokaal is een wedstrijd van 7 losse wedstrijden totaal. Dit zijn onderlinge 

dressuurwedstrijden conform KNHS regels. 

 

Iedereen mag meedoen aan de bokaal (je hebt geen startpas nodig). Je kunt meedoen met 

manegepaard of met eigen paard. 

 

21 februari – Eerste carrousel les 

Op de Iron Horse Ranch gaan we beginnen met carrousel rijden. We gaan beginnen met 

lessen, om zo het carrousel rijden onder de knie te krijgen.  

 

Alle lessen worden aangeboden voor iedereen, je hoeft dus niet een eigen paard te hebben 

of op onze manege/ pensionstalling te staan. 

 

We beginnen met een les welke eenmaal in de 2 weken (even weeknummers) op 

vrijdagavond om 20:30 uur wordt gegeven. 

23 februari - K.N.H.S Dressuur R.P.C Rockanje 

1 maart - Proefgerichte clinic 

Op zondag 1 maart 2020 organiseren wij in samenwerking met Ronald Ravensteijn een 

proefgerichte clinic. Je kunt dan een proef op niveau naar keuze rijden (tot en met ZZL) 

gevolgd door een half uur les, waarbij enkele aandachtspunten uit je proef worden 

‘aangepakt’.  

 

De kosten voor leden is € 35,00 per 45 min. incl. 2 consumptiebonnen, voor niet leden € 40,00. 

 

15 maart 2020 – Horsefysio 

Deze middag komt Marike voor een horsefysio les.  Hierbij ga je op een fijne en ongedwongen 

manier je paard/pony gymnastiseren. 

Sta je op IHR dan kost het €10,00, anders is het €12,50! 

 

21 maart 2020 – Glamour Horse Bingo 

Een bingoavond met leuke prijzen zoals een dressuurles bij een internationale ruiter, gave set, 

rijkleding, dekjes, halsters, etc.  

 

22 maart 2020 - IHR Bokaal 

De IHR-bokaal is een wedstrijd van 7 losse wedstrijden totaal. Dit zijn onderlinge 

dressuurwedstrijden conform KNHS-regels. 

 

Iedereen mag meedoen aan de bokaal (je hebt geen startpas nodig). Je kunt meedoen met 

manegepaard of met eigen paard, je hoeft niet bij ons op de manege te rijden of te staan. 

 

29 maart 2020 - K.N.H.S Dressuur R.P.C Rockanje 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan je doen door te mailen naar info@ironhorseranch.nl 


