
Alleen ons opgeleide personeel is bevoegd onze paarden op te leiden en indien 

nodig te corrigeren! Ongewenst gedrag naar onze paarden wordt niet 

toegestaan, wij verlangen er naar dat iedereen op een rustige en nette manier 

met de paarden om gaat. Bij onzekerheid van de ruiter of afwijkend gedrag van 

een paard, altijd hulp vragen! 

 

Ik ben Corrie en ik sta in de pony loopstal. Ik ben heel lief.  

Als je mijn hoofdstel in doet loop ik achteruit. Ik vind  het fijn als 

je dus eerst mijn touwtje even losmaakt voordat je mijn halster 

af doet. Zodat ik niet aan het touw kan gaan hangen.  

In de les ben ik heel braaf en hou heel erg van galopperen.  

Ik ben gek op poetsen en tutten, ik wil alleen absoluut geen 

vlechtje in mijn voorpluk, dit vind ik echt heel erg stom!  

 

 

Ik ben Lotje en ik ben een echte knuffelkont. Ik ben een hele 

lieve pony en ben dol op aandacht, poetsen en knuffelen. Je 

kunt mij zelf poetsen en opzadelen. Ik wil graag voor je werken 

met rijden en ben een lieve pony!  

 

Ik ben Blitz.  Ik ben een pony die in alle lessen loopt, de gevorderde 

ruiter kan veel van mij leren omdat ik goed trainbaar ben en 

dressuur en springen leuk vind. Ik luister goed en werk hard als je 

mij de juiste hulpen geef! Ik hou niet zo van poetsen en opzadelen,  

ik heb dan ook liever dat mensen met veel ervaring of het personeel 

dat doet. Als je het spannend vind om mij te poetsen en te zadelen 

hoef je dit dus niet te doen, ik heb een graaskorf om als ik uit mijn 

stal ga. Galopperen doe ik het liefste op de volte. Ik sta in de pony 

loopstal, en draag een luchtzuigband, deze heb ik om, zodat ik 

minder risico heb op koliek door mijn luchtzuigen.  

 

 

Ik ben Falko en ik sta in de pony loopstal. Ik ben de ‘baas’ van 

de pony loopstal en kan best een beetje dominant zijn. 

Vandaar ook dat ik alleen door ervaren mensen wordt 

gepoetst en gezadeld, en uit de loopstal wordt gehaald. Ik heb 

vaak een graaskorfje om, hiermee kan ik gewoon eten. De 

mensen die mij goed kennen, kunnen alles met mij. Met rijden 

ben ik een hele leuke pony en kun je enorm veel van mij leren! 
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Ik ben Lexie. Ik ben super lief met rijden maar vind 

opstappen een beetje spannend, daarom vind ik het fijn als 

een instructeur mij even vast houd met opstappen. Ik vind 

springen heel leuk! Je kan mij rustig alleen poetsen en 

opzadelen en ik hou van aandacht. 

Ik sta in de pony loopstal. 

 

 

Ik ben Casmira. Ik sta in de paarden loopstal. Ik ben 

blind aan mijn rechteroog. Ik heb hier geen last van, 

maar dit vraagt wel wat extra aandacht van jou als 

ruiter. Ik vind het daarom fijn als je extra goed oplet dat 

ik nergens tegen aan loop en je tegen mij blijft praten 

als je aan die kant bezig bent. Ik moet worden 

opgezadeld tussen de kettingen. Met opstappen vind ik 

het niet zo fijn als er andere paarden dicht bij mij staan. 

Dus je kan met mij het beste een beetje voor of achter 

de rij staan zodat ik lekker de ruimte om mij heen heb. 

 

Ik ben Tim en ik sta in de paarden loopstal. Ik houd van 

aandacht en snoepjes, en ik ben altijd in voor een grapje! 

Ik wil wel eens met mijn neus in de voerton duiken. Je 

kan mij dus beter niet te dicht bij de voerton opzadelen.  

Ik  ben super lief met poetsen en opzadelen dus je kan 

bij mij rustig komen oefenen. In de les kan ik soms een 

beetje een boefje zijn en moet je mij wel goed aan het 

werk zetten, doe je dit, dan doe ik ook mijn best. 

 

Ik ben Pino en sta in de pony looptstal. Ik ben een onwijs lieve 

pony die veel kinderen vertrouwen kan geven tijdens het rijden. Ik 

draag een graaskorf omdat ik anders iets te veel eet in mijn luxe 

stal. Ook heb ik last van zomer eczeem, waardoor ik altijd een 

eczeem deken om heb! Wil je die alsjeblieft weer om doen na het 

rijden?  
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Ik ben Paloma. Ik sta in de paarden loopstal. Als je mij 

naar binnenhaalt ga ik altijd even een stal in om te 

drinken. Je mag mij gewoon laten drinken. Als je wat 

onzeker bent of nog wat meer vertrouwen wilt krijgen in 

de omgang en het poetsen, ben ik het perfecte paard 

om je hierin vertrouwen te geven! 

 

 

Ik ben Flugel en sta in mijn eigen stal binnen. Ik ben een groot 

paard maar wel heel erg lief! Iedereen kan op mij rijden, van groot 

tot klein. Ik vind bosritten ook erg leuk, zowel voorop als achter 

aan. Ik ben lief met poetsen en opzadelen maar als mijn buren 

weg zijn mis ik ze soms wel. 

  

 

 

Ik ben Vlek en ik ben gek op aandacht. Ik ben hier op de 

manege geboren.  Je kan mij rustig zelf poetsen en 

opzadelen. Ik sta in mijn eigen stal. Meestal loop ik mee in de 

gevorderde lessen. Ik mag vanwege een oude blessure niet 

meer springen.  

 

                                                                                                  

Ik ben Zeppelin en ik sta in de paarden loopstal. Ik hou van 

poetsen op knuffelen en je kan mij rustig alleen opzadelen. 

Als ik het zadel op krijg doe ik vaak even mijn rek en strek 

oefeningen en kan ik een soort buiging maken. Hier hoef je 

niet van te schrikken ik ga ook zelf weer goed staan. Ik ben 

heel veelzijdig en ben goed in springen en dressuur. Ik loop 

ook L dressuur bij de KNHS wedstrijden. 
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Ik ben Cees. Ik sta in de binnenstal. Als je nog niet zoveel 

ervaring hebt wil ik wel eens een beetje eigenwijs zijn met 

poetsen en opzadelen en kan ik heel goed met mijn hoofd 

omhoog. Je kan gewoon even hulp vragen, dan lukt het heel 

snel. Ik loop in alle lessen mee, want ik ben goed inzetbaar 

voor alle niveaus! Ik vind zowel springen als dressuur erg 

leuk, en ben voor alles in. 

 

 

Ik ben Cookie. Ik ben gek op dressuur en springen en 

je kan veel van mij leren.  Als je teveel met 1 teugel 

stuurt ga ik de bocht niet zo goed om! Je kan mij rustig 

zelf poetsen en opzadelen, en dan geniet ik ook echt 

van de aandacht. ik sta in de binnenstal. Ik heb altijd 

zin om voor je te werken. Ik heb mee gedaan aan het 

NK met het viertal en ik loop L dressuur en L springen. 

 

Ik ben Larry en ik sta in de paarden loopstal. Ik ben gek op een 

lekkere poetsbeurt met veel aandacht. Je kunt mij zelf poetsen 

en opzadelen. Tijdens de les ben ik lekker fanatiek en fijn 

bewerkbaar. Ik wil graag voor je werken en vind springen ook 

ontzettend leuk!   

 

 

 

Mijn naam is Bram en ik sta in een binnenstal. Met poetsen en 

opzadelen vind ik het fijn als iemand met meer ervaring mij even 

het halster omdoet en vast zet. Met rijden ben ik van alle markten 

thuis, springen vind ik echt heel erg leuk! Vroeger heb ik ook 

springwedstrijden gedaan.  
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Ik ben Elmo en ik sta in mijn eigen stal buiten. Ik ben een 

lieve, al wat oudere pony, waarvan je veel kan leren in de 

lessen! Ik draag een luchtzuigband. Deze heb ik om, zodat ik 

minder risico heb op koliek door mijn luchtzuigen. Willen jullie 

die na de les weer om doen? Poetsen en opzadelen kun je 

heel goed met mij leren, want ik ben heel geduldig. Ik vind het 

bit in doen wel een beetje lastig. 

 

Ik ben Spirit en ik sta in de binnenstal. Ik ben met rijden een 

super lieve pony en kan in alle lessen mee lopen. Ik vind het 

niet fijn als je aan mijn oren zit, vooral met het hoofdstel in 

doen vind ik het fijn als je dat heel voorzichtig doet. Daarom 

vind ik het fijn als iemand met wat meer ervaring helpt met 

poetsen en opzadelen. Je kan wel even vragen of iemand mij 

voor jou vastzet zodat je kan poetsen. 

                                      

Ik ben Fabel en ik sta in mijn eigen stal buiten. Met rijden ben ik 

meestal lekker voorwaarts, dus je hebt geen zweepje nodig. Ik 

ben een merrie die je eerst even wil leren kennen. Als je mij 

even rustig laat snuffelen kan je mij daarna heerlijk poetsen en 

opzadelen. Met mij kan je echt lekker aan het werk. Ik werk ook 

graag voor je.  

 

 

 

Ik ben Tango en ik sta in de pony loopstal. Met rijden ben 

ik wel een beetje een clown en kan ik jou echt een beetje 

uitdagen. Ik ben gek op knuffelen en aandacht. En je kunt 

mij ook zelf poetsen en opzadelen. In de zomer heb ik mijn 

exceem deken op omdat ik anders last krijg van kriebels. 

Wil je mijn deken na de les weer op doen? 
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Ik ben Saar en sta in een eigen stal. Ik ben een hele lieve 

pony die je zelf kan poetsen en opzadelen. Ik ben dol op 

aandacht, en als je de omgang nog een beetje spannend 

vind kan ik jou helpen om hier meer vertrouwen in te krijgen. 

Met rijden ben ik zeer veelzijdig en ben ik heel lief.  

 

 

 

Ik ben Lady en sta in een eigen stal. Ik vind alles leuk! Als je 

het rijden en poetsen een beetje spannend vind kan ik je heel 

veel vertrouwen geven! Je kan mij rustig zelf poetsen en 

opzadelen.  

 

Ik ben Wish en ik sta in mijn eigen stal. Ik ben blind aan mijn 

rechteroog. Ik word volledig geleast. 

 

 

 

 

Ik ben Winston en sta in de paarden loopstal. Wanneer je 

gaat rijden vind ik het fijn dat er bij het poetsen en 

opzadelen geholpen word door een ervaren iemand. Ik hou 

niet heel erg van poetsen dus dit moet wel een beetje 

voorzichtig gedaan worden. Met rijden ben ik van alle 

markten thuis, dressuur, maar ook springen vind ik heel erg 

leuk!  
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Ik ben Dasandra en ik sta een mijn stal binnen. Ik ben een 

voorwaartse pony die altijd graag wil werken. Je kan mij zelf 

poetsen en opzadelen, ik vind het fijn als je mij wel rustig 

benaderd. Eigenlijk kan ik alles: dressuur, springen, 

bosritten en carrousel. Ik houd erg van aandacht en doe ook 

vaak mee met paardencoaching.  

 

 

 

 

Ik ben Kenzo en ik heb mijn eigen stal binnen. Ik word 

ingewerkt voor de lessen. Ik ben een voorwaartse pony en 

de ruiter moet met veel gevoel mij kunnen rijden. Ik vind 

bosritten ook heel leuk om te doen!  

 

 

 

Ik ben Prins en ik sta in mijn stal binnen. Ik heb vroeger 

voor de wagen gelopen tijdens grote optochten! Ik vind het 

leuk met andere paarden en ik vind het leuk om voor je te 

werken. Je kan mij zelf poetsen en opzadelen, pas je op 

mijn grote voeten?  

 

 

Ik ben Floortje en ik sta in mijn stal binnen. Ik ben een hele lieve 

pony en je kan mij alleen poetsen en opzadelen. Met opstijgen 

wordt ik altijd vast gehouden door een van de instructrices, dus 

je mag een touwtje mee nemen naar de baan. Ik houd 

ontzettend van springen, maar dressuur en bosritten vind ik leuk 

om te doen.   


