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Bixie&Friends kinderen 

Bij manege de Prinsenbankhoeve zijn nieuwe ruiters zonder ervaring van harte welkom. Voor de 

kinderen die willen starten met paardrijden hebben wij de Bixie&Friends lessen samengesteld. 

Hieronder wordt het Bixie&Friends toegelicht. 

 

De lessen 

Introductie les (start niveau 1) bestaat uit: Introductie, rondleiding, uitleg 

lesschema computer, uitleg waar je alle benodigdheden kunt vinden, hoe je 

alle spulletjes weer netjes opruimt en wat er tijdens de lessen van de ouders 

en kinderen verwacht wordt. 

In de lessen daarna gaan de kinderen alles leren over de verzorging. Ze leren de pony’s kennen, hoe je ze 

meeneemt, hoe het halster om moet, hoe je ze poetst en opzadelt. Uiteraard leren ze ook hoe ze op de pony 

moeten rijden. Aan de hand van het Bixie&Friends ruiterpaspoort en het daarin te volgen stempelpad hebben 

wij een lesplan ontwikkeld. Van de ouders wordt verwacht dat ze tijdens de verzorging en het opzadelen 

fanatiek deelnemen. Onze instructrices bepalen waarin jullie als ouder nodig zijn en waarmee jullie je kind 

kunnen ondersteunen tijdens de lessen.  

Tijdens de eerste 20-25 lessen zal er ongeveer elke 5e les een theorie-stempel les zijn. De kinderen nemen hun ruiterpaspoort dan mee 

naar de manege en hierin worden alle voorgaande lessen behandeld en worden de stempels in het paspoort behaald.  

 

Maak kennis met Bixie en zijn vriendjes!! 

Ieder stukje stempelpad behandelt een thema, verteld door één van de paarden van Bixie&Friends. Per thema 

zijn stempels te behalen. Aan het eind van ieder thema is een soort toets moment waarop de ruiter een stempel 

kan halen in zijn of haar Bixie&Friends ruiterpaspoort. Alle mooie paarden in deze brief helpen de kinderen 

tijdens de lessen om alles te leren over de pony’s! De kinderen ontvangen naast hun paspoort ook nog een 

theorie boekje en een mooie tas met spulletjes. Al deze spulletjes van Bixie&Friends gaan de kinderen helpen 

om goed te leren ponyrijden.  

  

Het doel van alle lessen op ons bedrijf is dat de kinderen vertrouwen krijgen bij onze pony’s, genieten van het rijden en veel plezier 

beleven aan de lessen! De kinderen staan hierbij centraal en door middel van een gestructureerd lesplan en het stempelpad werken 

we met veel positiviteit en beloningen voor zowel de kinderen als de pony’s! 

 

Het doel is dat de kinderen tijdens deze lessen leren om grotendeels zelfstandig te kunnen poetsen en opzadelen. De lessen in niveau 

1 van Bixie&Friends zullen grotendeels bestaan uit kennismaking, verzorging en vertrouwen! Praktijklessen worden 

afgewisseld met theorielessen en ook komen onderdelen zoals voltige lessen en behendigheidslessen aan bod. Door 

het stempelpad te volgen worden de kinderen steeds zelfstandiger en leren ze steeds beter ponyrijden. Omdat wij 

werken vanuit rust en vertrouwen kan het zijn dat de kinderen niet direct in les twee al op de pony zitten. Alle lessen 

gaan op het niveau van de kinderen. 

Op ons bedrijf werken wij in alle lessen met een gestructureerd lesplan. Alle lessen worden op niveau ingedeeld en elke 

drie maanden is er een niveaubepaling (later in de lessen wordt hier meer over verteld). De kinderen stromen automatisch door naar 

een hoger niveau (2 t/m 10) hiervoor hoef je als ouder niks te doen. Onze instructrices bepalen het niveau.  

 

Zodra de kinderen op de pony zitten en meer gaan rijden, wordt er verwacht van de ouders (mits de instructeur anders adviseert) dat 

deze ten alle tijden buiten de rijbaan, in de kantine plaatsnemen. Verstoring tijdens de les, instructie geven of je kind aanmoedigen is 

helaas niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. Vanuit de kantine kunt u de les volgen. 

 

Kleding & ruiterpaspoort 

Om het geheel veilig te laten verlopen, is een veiligheidscap verplicht, deze kan tijdens de eerste 10 lessen 

geleend worden bij de manege. (regen)laarzen zijn de eerste lessen verplicht. Andere (sport)schoenen zijn NIET 

toegestaan. Na ongeveer 10 lessen wordt verzocht de juiste rijspullen aan te schaffen. Na de eerste introductie 

les wordt ook het Bixie&Friends ruiterpaspoort aangevraagd (verplicht), kosten omstreeks €25,00 per jaar. Het 

ruiterpaspoort is een officieel, persoonsgebonden en landelijk erkend document voor ruiters. Het lidmaatschap 

van de KNHS/FNRS biedt standaard een aanvullende verzekering voor ongevallen voor ruiters. Deze verzekering 

is de reden dat het verplicht is voor al onze ruiters om een ruiterpaspoort te hebben en lid te zijn bij de      

      KNHS/FNRS! 
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Regels van Manege de Prinsenbankhoeve  

Hieronder staan enkele regels uitgelegd die gelden op onze manege. Deze komen uit het huishoudelijk reglement.  

Dit reglement is na te lezen op de manege en website. Naast de huisregels zijn ook de algemene voorwaarden volgens het FNRS 

reglement van kracht.  

- Niet rennen en schreeuwen in het ruitersportcentrum  

- U gedraagt zich rustig wanneer er les wordt gegeven  

- Volg de aanwijzingen van de instructrice/medewerkers op  

- De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden moet je kennen en naleven  

- U bent zelf verantwoordelijk voor andere kinderen die u meeneemt, broertjes/zusjes, vriendjes/vriendinnetjes. Ook deze dienen 

zich rustig te gedragen. 

 

Kijk voor ons volledige huishoudelijke regelement op de website 

 

 

Kosten  

De kosten voor de lessen lopen per maand. Het lesgeld dient voor aanvang van de maand te zijn voldaan.  

Het liefst via een automatische incasso. Maandelijks contant of per pin betalen is ook mogelijk.  

Opzegtermijn is een maand en kan alleen per hele maand geschieden. Voor de eerste van de maand opzeggen. 

 

De Bixie&Friends dressuur lessen kosten €76,50 per maand. De lessen zijn incl. contributie. Per maand betaald u €2,50 contributie. 

Deze contributie komt ten goede van de ruiter. Gemiddeld 3 keer per maand organiseert de manege evenementen. Deze 

evenementen zijn hierdoor grotendeels gratis! 

 

Als jullie verder gaan naar de vervolg lessen (dit gaat automatisch naarmate de kinderen langer rijden) dan blijven de kosten €67,50 

per maand (18-). Als het niveau van de kinderen toereikend is kunnen ze ook kiezen voor springlessen, sportklas lessen of lessen 

volgen voor de buitenritten. Alle informatie hierover kun je lezen op de website. 

 

Afmelden lessen 

Als je een keer niet kunt, moet deze les minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Per kwartaal kan er één op tijd afgezegde les 

worden ingehaald. Dit kun je bij een lidmaatschap heel makkelijk zelfstandig via een online systeem plannen. Bij een lidmaatschap 

ontvang je hierover meer informatie.  

 

Heb je nog vragen over deze lessen? Mail ons dan gerust! 

 

Heb jij net zoveel zin als onze pony’s om deze cursus te starten? Meld je dan snel aan! 
 

 


