Manege Thielen
Oude lijn 7
5032 PC Tilburg
tel. 0161 – 222724
email: info@manegethielen.nl
www.manegethielen.nl

Paardensportcentrum & Kampeerboerderij
Dé ontmoetingsplaats voor iedere paardenliefhebber

Actualiteiten & Informatie
De vorige nieuwsbrief van de manege is alweer van even geleden, dus tijd voor weer wat nieuwtjes en
aandachtspunten vanuit de manege.
Er is weer veel gebeurd en er staat ook weer veel op de planning aan activiteiten.
Je kunt ook altijd op de website van de manege kijken www.manegethielen.nl of ons volgen op Facebook:
www.facebook.com/manegethielen. Veel leesplezier!

Ponykampen
Ook in 2015 organiseren wij weer diverse ponykampweken. Lekker een hele week jouw “eigen” verzorgpony
of paard, veel paard- of ponyrijden, leuke spellen op – en met de paarden en pony’s en daarnaast natuurlijk
een hele week gezelligheid!
Dit jaar hebben wij geen specifiek dagkamp, maar dat mag geen belemmering zijn om deel te nemen.
Als jij (of jullie zoon of dochter) écht niet wil of kan blijven slapen, zijn daar zeker mogelijkheden voor om
tóch met een ponykamp-week mee te doen. Nadere informatie aan de bar in de kantine.
e

e

e

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de 2 , 3 en 4 week. Schrijf je dus snel in!
Week 2:
donderdag 23 juli t/m maandag 27 juli 2015;
Week 3:
woensdag 19 augustus t/m zondag 23 augustus 2015
Week 4:
maandag 24 augustus t/m vrijdag 28 augustus 2015.
De foto’s van de diverse weken van vorig jaar zijn te
bekijken op de website: Foto-album Manege Thielen.
Wij zijn al drukdoende met de voorbereidingen en het beloven weer gezellige weken te worden.

Afmelden en inhaallessen
De afmeldlijn werkt niet meer!
Moet jij je helaas afmelden voor een manege-les? Meld je dan af via de website van de manege.
Let op: Nog steeds geldt minimaal 24 uur vóór de les.
Inhaallessen zijn voor de kinderen op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en voor de volwassenen in
overleg. Een inhaalles kan uitsluitend aan de bar in de kantine worden afgesproken.

Leskaart 1 en 2e kwartaal 2015
De tijd gaat snel! Voor je het weet, is het kwartaal al weer voorbij. Op 1 april a.s. start de nieuwe leskaart.
e
Wij verzoeken jou / jullie de leskaart voor het 2 kwartaal tijdig te betalen.
e

Heb jij de leskaart van het 1 kwartaal nog niet betaald? Dan graag
met spoed de leskaart voldoen. Dit kan contant of via PIN aan de
bar in de kantine of door overmaken van het bedrag (pony: € 155,-of paard: € 175,--) op rekeningnummer: NL47RABO01166.06.304
t.n.v. Manege Thielen. Vermeld dan wel graag in de omschrijving
e
de naam van de ruiter en “leskaart 1 kwartaal 2015”.

Buitenritten

Heb jij zin in een heerlijke buitenrit door de bossen of over de heide?
Dan ben jij niet de enige. Ook onze paarden en pony’s willen weer graag naar buiten.
Binnenkort gaan wij weer onze gezellige buitenritten maken:
Een twee- of drie-uurs rit, lekker door de bossen of een vier-uurs rit, waarbij wij dan via het bos naar de
heide gaan. Of zelfs een meerdaagse trektocht.
Buitenritten zijn er voor kinderen, jeugd- en volwassenruiters.
Op verschillende dagen wordt de buitenrit gecombineerd met een heerlijke lunch of eten wij na afloop friet en
een snack. Ook leuk om een keer jouw papa of mama mee te laten rijden of uw zoon of dochter mee te
nemen.

Ook op de website van de manege staan de geplande data, de niveaus en aanvullende informatie:
Buitenritten Manege Thielen
Kijk ook met regelmaat op het informatiebord in de hal van de manege.
Daar hangen ook de inschrijflijsten.
Uiteraard is een buitenrit altijd afhankelijk van de weersomstandigheden, maar wij hopen op veel lekker
weer, zodat wij én de paarden en pony’s veel naar buiten kunnen.
Datum
Zo. 5 april

Duur
4 uur

Zo. 12 april

2 uur
4 uur

Za. 18 april

2 uur

Zo. 3 mei

3 uur
2 uur

Zo. 10 mei

4 uur
2 uur

Do. 14 mei

5 uur

Za. 16 mei

2 uur

23/24/25 mei
Zo. 31 mei

4 uur
2 uur

Voor wie?
Jeugd &
Volwassenen
Kinderen
Jeugd &
Volwassenen
Kinderen,
Jeugd &
Volwassenen
Jeugd &
Volwassenen
Kinderen
Jeugd &
Volwassenen
Kinderen
Jeugd &
Volwassenen
Kinderen,
Jeugd &
Volwassenen
Volwassenen
Jeugd &
Volwassenen
Kinderen,
Jeugd &
Volwassenen

Niveau
Gevorderd
Beginnend
Gevorderd
Licht
gevorderd &
Gevorderd
Gevorderd
Licht
gevorderd
Gevorderd
Licht
gevorderd
Gevorderd
Licht
gevorderd &
Gevorderd
Gevorderd
Gevorderd

Informatie
Aansluitend een heerlijke Paasbruch

Naar de Regte Hei, inclusief een bezoekje
aan de Mc Donalds voor een lekkere burger
Leuke Ouder-Kind-middagrit (van 16.00 tot
18.00 uur) met aansluitend friet-eten met een
snack.

Naar de Regte Hei.
Gezellige moederdag-rit.

Hemelvaartsrit naar de Chaamse bossen
inclusief lunch (onder voorbehoud)
Leuke Ouder-Kind-middagrit (van 16.00 tot
18.00 uur) met aansluitend friet-eten met een
snack.
Trektocht naar Esbeek
Naar de Regte Hei.

Licht
gevorderd &
Gevorderd

Kneuzendressuur bij Manege Thielen
Maandag 6 april a.s. (Tweede Paasdag) organiseren wij weer het bekende Kneuzendressuur. Altijd een
gezellige dag! Wie wordt de echte “kneus” van de dag en wie heeft een verborgen talent?
Heb jij een broer of zus, vader of moeder, vriend(je) of vriendin(netje), buurjongen of buurmeisje, een
buurman of buurvrouw, oom of tante, opa of oma, een collega die graag kennis wil maken met de
paardensport? Kom dan Tweede Paasdag naar Manege Thielen om hen de eerste keer op een pony of
paard te laten rijden. De inschrijflijst hangt op het informatiebord in de hal van de manege.
Net als bij een dressuurwedstrijd gaat de ruiter eerst losrijden. Tijdens het losrijden krijgt de ruiter nog wat
praktische tips en daarna moet hij of zij een dressuurproefje rijden dat beoordeeld wordt door een jury.
De beste ruiter is natuurlijk een aanstormend talent; de ruiter die nog niet zoveel gevoel heeft, wordt “de
kneus” van de dag!
Ook een gezellige dag om gewoon te komen kijken. We beginnen om 12.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.

Voorbereiding voor een wedstrijd
Natuurlijk zorg jij dat jij op de dag van de wedstrijd jouw wedstrijdkleding compleet hebt, zodat jij er netjes uit
ziet en jouw paard of pony wordt extra geborsteld en de manen en staart worden ingevochten. Alles is tip top
e
in orde! Vervolgens ga jij met jouw paard of pony naar de 3 rijbaan om los te rijden en dan word jij geroepen
dat jij zo de proef moet gaan rijden. Altijd spannend! Dat is helemaal niet erg en wij twijfelen er zeker niet
aan dat jij zo goed mogelijk probeert te rijden.
De laatste dressuurwedstrijden is het helaas niet iedere ruiter gelukt om minimaal 210 punten te rijden om zo
een (extra) promotiepunt te behalen. Dat is jammer. Ook al heb jij niet een promotiepunt gehaald, dat
betekent niet, dat jij niet goed hebt gereden. Hoewel sommige ruiters best wel beter kunnen dan zij tijdens
de wedstrijd hebben laten zien.
Maar…… Een promotiepunt krijg jij niet cadeau! Denk er dus niet te makkelijk over.
Het blijft natuurlijk een combinatie van ruiter en paard of pony. Misschien heb jij een keer jouw dag niet en
gaat het niet zoals jij graag zou willen, misschien heeft het paard of de pony een slechte dag (ook dat kan!)
en het is een jury-sport. En…. Hoe hoger het niveau, hoe strenger de jury wordt of het voldoende of goed is.
Eén ding heb jij wel: weer een keer extra wedstrijdervaring en zoals één van onze ruiters uit eigen ervaring
op Facebook schreef: “….. de aanhouder wint!”. Schrijf je dus zeker weer in voor de volgende wedstrijd.
Wat zeker kan helpen om een goede proef te rijden, is ervoor te zorgen dat jij de proef uit je hoofd kent.
Hoe moet ik officieel groeten naar de jury, waar moet ik op de linker- of rechterhand, wanneer moet ik van
hand veranderen, een gebroken lijn en wanneer komt de volte om aan te springen in galop.
Hoor jij dan een keer niet wat de lezer roept, dan weet jij zelf waar jij naar toe moet of wat je moet doen!
Wat óók helpt, is het proef oefenen voor de wedstrijd. De wedstrijdring is 20 x 40 meter, maar onze rijbaan is
23 x 45 meter. Voor de les is zo’n grote rijbaan erg prettig. Tijdens de wedstrijd is het dus allemaal iets
kleiner. Tijdens het proef oefenen leggen wij ook een wedstrijdring. Je kunt dan dus alleen jouw proef
oefenen. De instructeur geeft jou nog extra tips en laat bepaalde figuren vaker oefenen, zodat het tijdens de
wedstrijd hopelijk goed gaat.
De eerst volgende wedstrijd is het Koningsdressuur op 25 en 26 april.
Zaterdagavond voor F9 en hoger, Veteranen en Eigen Paarden/Pony’s en op
zondag voor F1 t/m F8.
Zondag 19 april a.s. gaan wij weer proef oefenen voor de wedstrijd.
Schrijf je in op het inschrijfformulier op het informatiebord in de hal van de
manege.
Hopelijk lukt het dit keer dan wel om voldoende punten voor een promotiepunt te halen!
De inschrijflijsten voor het Koningsdressuur hangen ook op het informatiebord.
Vragen over de wedstrijden? Mail dan naar: wedstrijden@manegethielen.nl.

Uitschrijven nieuwsbrief
Wil jij deze “Actualiteiten & Informatie” van de manege niet meer ontvangen?
Stuur dan een email aan info@manegethielen.nl met het bericht: Uitschrijven nieuwsbrief.

