
In dit nummer: 

Door Antoinette vd Koedijk 

Hallo Allemaal, 
 
Wat is dit jaar omgevlogen. Terwijl 
ik dit schrijf, is de laatste maand al 
weer begonnen. 
 
Het is natuurlijk nooit saai op de 
manege, maar dit jaar gaat de 
boeken in als een turbulent jaar.  
Mooie momenten en ook mindere 
momenten hebben elkaar in rap 
tempo afgewisseld. 
 
De komst van onze prachtige 
Saphira en natuurlijk het afscheid 
van onze lieve, altijd werklustige 
Layla. 
 
Na het onverwachte verlies van 
Netran, heb ik in maart afscheid 
genomen van Sophie. Toen in het 
voorjaar zowel Whisha als Mimi 
niet meer geschikt bleken te zijn 
voor de lessen, heb ik voor hen een 
mooie oplossing gevonden. Zo doet 
Mimi nu dienst als weide-maatje 
van de zoon van onze eigen Emma 
en heeft Whisha de mooie taak van 
draagmoeder op zich genomen.  
In augustus kwam Amy naar de 
manege. Helaas bleek zij niet zo 
gezond te zijn als deed vermoeden 
en kwam haar verblijf na 3 weken 
ten einde. Begin december kwam 
Puck naar de manege, als pleister 
op de ‘Amy-wond’. Hierover meer 
verderop in het krantje.  
 
De paarden konden dit jaar 
genieten van een super lang weide 
seizoen. In maart stonden zij al 
buiten en begin november stonden 
een aantal pony’s nog steeds 
buiten. Geweldig! 
 
Zelf was ik onverwachts een paar 
maanden uit de running. Blijkbaar 
was mijn tempo te hoog en moest 
ik een tijdje met mijn voet omhoog. 
Ajna plaatste met een grote sprong 

zijn voet op de mijne, terwijl er nog 
genoeg plek naast was, en dat 
resulteerde in 4 gebroken botjes in 
mijn voet. 
Het voordeel van dit minder prettige 
gebeuren is is dat ik me wederom 
weer van bewust ben, van mijn 
fantastisch team. Vanaf de eerste 
dag hebben ze het werk van mij 
overgenomen, voerbeurten geregeld 
en de lessen gegeven. Hierin zijn ze 
geholpen door een trouwe groep 
vrijwilligers die altijd op de zondag 
al klaar stond met het binnen/ 
buiten zetten van de paarden. Echt 
top! 
 
Dit jaar zijn ook de eerste FNRS 
wedstrijden gereden. Wat een 
plezier. De wedstrijden zaten 
allemaal al snel vol en de eerste 
promotie punten zijn dan ook al 
behaald. Voor 2015 staan ook weer 
diverse wedstrijden op de planning. 
 
Het ponykamp was zoals altijd een 
succes en de spelletjesdag was 
super. Vooral het springkussen was 
een grote aanwinst voor deze dag. 
Zelfs Michael had een fijne 
spelletjesdag. 
 
Er is nog ruimte voor meer paarden. 
Daarbij kwam het idee om dit jaar 
de opbrengst van de Grote Clubactie 
te besteden aan een nieuwe pony. 
Daar is in grote getale gehoor aan 
gegeven en er is een record bedrag 
opgehaald van bijna 1300 euro! 
Topverkoper was Sandra van Oort. 
Zij verkocht maar liefst 42 loten. 
Strak gevolgd door Justen met 41 
loten. Ik ben nu rond aan het kijken 
voor een pony. De naam wordt 
bedacht door de loten verkopers. 
Inmiddels is de nieuwe dame 
gearriveerd en heeft zij ook al een 
naam. Verderop in het krantje lees 
je hier meer over! 
 
Het was een enerverend jaar waar ik 
toch wel met genoegen op terug kijk. 
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Door Joyce Reinders & Hester Roth 

Zoals eigenlijk ieder jaar, zijn er ook 
dit jaar weer wat wisselingen 
geweest in de vaste paard-ruiter 
combinaties in de Rijvereniging.  

Niet altijd is het de keus van de 
ruiter zelf, maar sommige ruiters 
worden simpelweg te groot voor hun 
pony. Het komt helaas ook wel eens 
voor dat de combinatie 
noodgedwongen moet stoppen 
vanwege de gezondheid van het 
paard. En helaas moet je in het 
leven soms ook keuzes maken, 
waardoor paardrijden niet altijd 
meer op nummer 1 kan blijven 
staan.  

Al deze redenen hebben voor een 
verschuiving in de Rijvereniging 
gezorgd, met nieuwe combinaties en 
nieuwe kansen als gevolg.  

Door Denise Huzen 

Hallo iedereen!  

Ik rijd sinds de zomervakantie op 
O’Daisy in de rijvereniging.  

De enige schimmel op de manege, 
een heel lief paardje dat rustig haar 
werk doet. 

Helaas kijkt Daisy soms naar de 
kantine tijdens het rijden en durft 
hier niet goed onderdoor te lopen. 
Zeker met wedstrijden is dat een 
lastig punt als zij alleen in de bak is. 
Ik ga het iedere wedstrijd weer 
opnieuw proberen en ik ga er zeker 
niet mee stoppen. We komen 
uiteindelijk vanzelf wel de hele bak 
door.  

Ik ben heel erg dankbaar voor elk 
ritje dat ik op jou mag rijden!  

Groetjes Denise 

De Rijvereniging 
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Koosje 
Door Joyce Reinders & Hester Roth 

Daar is ze dan: Koosje! De nieuwste 
aanwinst van de manege. Koosje is 
een 12 jarige merrie die in december 
bij ons is komen wonen.  

Wat Koosje zo bijzonder maakt, is 
dat zij gekocht is van het geld dat 
onze eigen leden hebben opgehaald 
met de Grote Clubactie. Zoals in 
Antoinette haar voorwoord te lezen 
is werd er dit jaar een record bedrag 
van bijna 1300 euro opgehaald! 
Mede dankzij dit geldbedrag heeft 
Antoinette Koosje kunnen kopen. 
‘Hoe meer loten er gekocht worden, 
hoe groter de pony die we kunnen 
kopen.’ Aangezien Koosje een pony 
van 1.50m is hebben jullie het dus 
ontzettend goed gedaan.   

Omdat de koop van Koosje mede 
mogelijk is gemaakt door onze leden, 
heeft Antoinette een mail naar de 
leden gestuurd met de vraag of jullie 
een leuke naam wisten voor deze 
mooie dame. Opties voor namen 
werden via de mail verzonden.  

Heel veel namen kwamen er binnen: 
leuke, grappige, gekke en mooie 
namen. Maar uiteindelijk moest het 
toch echt een naam worden die bij 
de pony past. Na kort overleg met 
het team heeft Antoinette 
uiteindelijk voor de stoere naam 
‘Koosje’ gekozen. Een naam die 
absoluut prima bij deze lieve, 
vrolijke en graag hinnikende merrie 
past.  

Momenteel loopt Koosje met vaste 
ruiters korte stukjes in de lessen 
mee. Zo wordt haar conditie naar 
Volte-niveau gebracht en kan zij 
rustig wennen aan het leven als 
manege pony. Ook het vertrouwen 
op stal moet nog even groeien. Met 
een hoop geduld en liefde gaat dit 
zeker goed komen.  

Nogmaals: Welkom op de Volte  
lieve Koosje. 



Door Romée Boon 

Hallo iedereen, 

 

Afgelopen zomer zijn Joyce, 

Antoinette en Ellen begonnen met 

het beleren van Ariaan. De stappen 

die daar bij genomen werden, zijn 

in het vorige Voltekrantje uitvoerig 

beschreven en uitgelegd. In dit 

voltekrantje zal ik de stap die 

daarna genomen wordt naar voren 

brengen… het inrijden.  

 

De eerste keer dat ik op Ariaan 

ging zitten heb ik hem eerst 

gelongeerd zonder zadel op zijn 

rug. Toen hij de meeste energie 

kwijt was kreeg hij zijn zadel op en 

heeft Joyce hem nog even 

gelongeerd. De meeste energie was 

eruit en toen was het zover…. Dé 

eerste keer dat er iemand op zijn 

rug ging zitten!  

 

Je begint altijd met het 

zogenaamde ‘hangen’ dit houdt in 

dat je met je lichaam over het 

paard heen hangt zodat hij kan 

wennen aan het gewicht op zijn 

rug. De eerste keer vond Ariaan dit 

nog wel een beetje spannend en 

stond ik al snel weer op de grond…. 

Dat probeerde we nog eens, terwijl 

Joyce Ariaan vasthield en Ellen mij 

vasthield liepen we al snel 

ontspannen rondjes door de bak 

terwijl ik over hem heen hing.  

 

Toen kwam de volgende stap, het 

echt zitten op Ariaan. Belangrijk 

hierbij is dat je als ruiter zo dicht 

mogelijk bij je paard blijft en tegen 

je paard blijft praten. Ariaan 

herkent mijn stem en zal daardoor 

wat meer gaan ontspannen. Na een 

rondje voorovergebogen op hem te 

hebben gezeten kon ik rustig 

rechtop gaan zitten, gelukkig is 

Ariaan een hele stoere man en 
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Ook mochten wij zelfs al een 

halfuurtje in de zaterdagmiddag 

les van 15uur tot 16uur 

meerijden en ook hierbij deed 

hij weer ontzettend zijn best. 

Natuurlijk vindt hij dit nog wel 

moeilijk maar dat is voor zo’n 

jonge pony ook helemaal niet 

raar.  

 

Helaas kwam Ariaan die middag 

met zijn voet tussen de tralies 

terecht waar hij een dik been en 

kreupel lopen aan over heeft 

gehouden. Daarom is het rijden 

nu even stil gelegd. Zodra 

Ariaan weer helemaal beter is 

gaan wij weer vol aan de slag 

met het rijden!  

 

Ik ben heel erg blij maar vooral 

ook erg dankbaar dat ik dit mag 

doen, het is een hele eer!  

 

Voor mij is het ook de eerste 

keer dat ik een pony inrijd. Het 

inrijden van een pony is heel erg 

leerzaam maar ook super leuk. 

Ik ben heel erg trots op Ariaan 

en geniet elke keer weer 

ontzettend van dit lieve ventje.  

 

Ik ga er zeker vanuit dat wij nog 

veel plezier met hem gaan 

beleven.  

vond hij dit niet zo spannend en 

liep ontspannen zijn rondje door 

de bak. Dit was een grote stap voor 

Ariaan.  

 

Ook het afstappen moet 

voorzichtig gebeuren. Ik deed mijn 

beide beugels uit en ging weer 

rustig voorovergebogen zitten, ik 

deed rustig mijn been over zijn rug 

en gelukkig is Ariaan niet zo groot 

dus kwam ik al snel maar rustig op 

de grond terecht.  

 

Ariaan is natuurlijk uitgebreid 

beloond en wat waren wij 

ontzettend trots op hem!  

 

Dit zijn we langzaam uit gaan 

bouwen. Eerst nog een paar keer 

beginnen met hangen en rustig 

stappen daarna komt het echte 

rijden aan de beurt. Dit beginnen 

we natuurlijk aan de longeerlijn 

want zo’n jonge pony kent nog 

geen enkele hulp. Al snel blijkt dat 

Ariaan een snelle leerling is want 

hij pakt alles goed op. Binnen een 

paar keer konden wij netjes 

stappen en draven aan de 

longeerlijn en begon hij het sturen 

en de overgangen ook door te 

krijgen. Hier genoot hij zichtbaar 

van!  

 

Toen was het zover, Ariaan en ik 

mochten los van de longeerlijn 

rijden en wat deed hij dit 

ontzettend goed! Ik gloeide van 

trots en ik was vast niet de enige ;)  

 

Ook dit werd uitgebouwd. Ik reed 

hem nu 2 tot 3 keer per week en 

met de goede hulp van Joyce en 

Antoinette zijn wij inmiddels zo 

ver dat Ariaan de overgangen van 

stap naar draf en van draf naar 

stap en het sturen vrij goed onder 

de knie heeft.  

 

Ariaan: het vervolg van zijn opleiding! 



Puck 
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Door Antoinette vd Koedijk 

7 December is project Puck 

ingegaan. Puck kwam naar De 

Volte als pleister op de Amy-

wond. Puck heeft in haar 12 jaar 

oude leven al veel gewerkt. Dat is 

aan haar lopen ook wel wat te 

zien. We geven haar de tijd en 

aandacht die zij nodig heeft en ik 

vertrouw erop dat zij vanzelf haar 

plekje in de lessen kan innemen.  

In memoriam: Layla 

Door Kitty Kuus 

Lieve Layla 

5 jaar geleden vroeg Antoinette of ik op jou wilde rijden 
in de rijvereniging, en mijn antwoord was natuurlijk 
meteen JA, dat wil ik heel graag.  
 
Dat was de beste beslissing ooit. Wat hebben wij veel 
meegemaakt in 5 jaar, van leuke tot minder leuke dingen. 
Van stappen in de bak aan de hand tot bekers winnen op 
de wedstrijden.  
 
De jaren dat ik op jou heb gereden heb ik zoveel plezier 
gehad in het rijden, helaas ben je ook in de 5 jaar een 
aantal keren kreupel geweest maar dat kwam steeds weer 
goed gelukkig. Voor de zomervakantie kreeg jij weer last 
van je beentjes, je hebt toen rust gekregen en genoten 
van je vakantie op de weide.  
 
Na de zomervakantie leek het weer beter te gaan met je 
beentjes, en zijn we het werk rustig weer gaan oppakken. 
De laatste weken hebben er vooral kleine ruiters 
beginnende ruiters op jou gereden. Maar helaas was jouw 
opleving maar van korte duur, je kreeg steeds meer last 
van je beentjes. En blij op stal was je ook niet meer, je 
had veel pijn en dat was de laatste week aan je te zien. 
Toen is de beslissing gemaakt om jou niet langer met de 
pijn door te laten lopen. 

Bedankt voor de 5 geweldige jaren, bedankt voor jouw 
vertrouwen geduld en liefde, bedankt voor alles. 

Dag lieve Layla wat mis ik je♥ 
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Activiteitenkalender 

  

Algemene Leden Vergadering 10 februari om 20.45 uur 

FNRS Wedstrijd 29 maart 

Ponykamp, manege gesloten 4 t/m 7 april 

Koningsdag, manege gesloten 27 april 

FNRS Wedstrijd 10 mei 

Hemelvaartweekend, manege gesloten 14 t/m 17 mei 

Pinksteren, manege gesloten 25 mei 

FNRS Wedstrijd 14 juni 

FNRS Wedstrijd 5 juli 

Zomervakantie, manege gesloten 26 juli t/m 23 augustus 

Vrijwilligersdag 29 augustus 

FNRS Wedstrijd 20 september 

FNRS Wedstrijd 25 oktober 

FNRS Wedstrijd 29 november 

Jeugdraad activiteiten Info volgt per mail/ Facebook 

PONYKAMP 2015! 
 

Kan jij ook niet wachten om met je vriendjes en vriendinnetjes van Manege 

De Volte door de bossen te crossen in Markelo?!  
 

Geef je dan snel op voor ponykamp 2015! 4 t/m 6 april 
 

VOL = VOL !! Houd je mail in de gaten voor extra info. 
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2015 

 

Namens Antoinette, het bestuur, het 

instructieteam en alle medewerkers van Manege 

De Volte wensen wij jullie allemaal een heel 

gezond en sportief 2015 toe! Met veel 

gezelligheid en natuurlijk veel paardenplezier! 

 

We zien jullie vanaf 2 januari 2015 graag weer 

verschijnen! 

 


