
- Pepsi is bevallen van 
hengstje Pepsi's Max! Hij 
is zwart met een witte 
kol. De vader is een 
Welsh pony met valk 
kleur. Met Max gaat het 
super goed! Hij staat 
prima zijn mannetje en 
staat nu met een ander 
veulen. Max komt over 
enkele jaren op de 

manege. Het opgroeien 
van veulens in een 
kudde paarden is heel 
belangrijk! Zo leren de 
veulens correct 
paardengedrag en leren 
ze wat wel en niet mag. 
Pepsi is weer thuis en 
zal conditie gaan 
opbouwen zodat ze  in 
de lessen kan lopen. 
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Namens al le medewerkers en de paarden van De Larense Manege 
wensen wi j iedereen een fantast isch 2020 toe. We hopen dat het een 
pracht ig jaar mag worden met heel veel paardenplezier. 

Een jaarwissel ing is daarnaast een mooi moment om even terug te 
k i jken op wat er gebeurd is en voorui t  te k i jken op wat gaat komen. 
Zo hebben we afgelopen jaar een grote wissel ing aan personeel 
gehad, is er verschi l lende keren babynieuws geweest en zi jn er 
nieuwe paarden bi j gekomen waar anderen ons hebben verlaten.  
  

Babynieuws 

Het meest recente babynieuws komt van staleigenaren 
Stella en Robert. Afgelopen 20 december zijn zij de trotse 
ouders geworden van tweeling Suze en Ben. De kinderen 
zijn gezond en worden liefdevol verzorgd door pappa en 
mamma. Wij wensen Stella en Robert alle geluk met deze 
twee prachtige kinderen! Natuurlijk hopen we Stella weer 

heel snel op de manege te zien, maar niet voordat ze helemaal 
hersteld is en heel veel tijd heeft doorgebracht met haar gezin. 

Paardw isselingen  
Afgelopen periode hebben we helaas afscheid moeten nemen van een 
aantal paarden. Soms omdat ze het rustiger aan mogen doen of 
omdat ze met pensioen gaan, soms omdat het paard is overleden. Zo 
zijn Dingle, Lancario en 
Dena met pensioen. Zij 
hebben nu een andere 
eigenaar en hoeven 
minder hard te werken. 
Van alle drie hebben we 
bericht gehad dat ze het 
heel erg naar hun zin 
hebben. Ook zijn er wat 
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wisselingen bij de pensionpaarden. Funny is verhuisd naar een andere 
stal en Appie heeft een nieuw huis gevonden waar hij minder hoeft te 
werken. Voor Appie is nu Zeus gekomen. We verwelkomen daarnaast 
Bas, het paard van Maaike. Zij zijn nieuw op onze manege en we wensen 
hen een hele fijne tijd toe.

In het kader van afscheid nemen hebben we helaas 
Juventus moeten laten gaan. Juventus was één van 
de aller braafste en vriendelijkste paarden van de 
manege. Zo groot als hij was, zo fijn was zijn 
karakter. Juventus was afgelopen jaren wat aan het 
kwakkelen met blessures en daarom niet altijd op 
de manege. Deze lente en zomer heeft hij heerlijk 
mogen doorbrengen op de wei samen met Genn. 
Helaas kreeg hij daarna heel ernstige koliek en 
moesten we de beslissing nemen hem te laten gaan. 
We zullen hem erg missen! 

Van de paarden die er dit jaar bijgekomen zijn, genieten we weer volop! 
Voor een paard is zo?n verhuizing naar een andere stal niet niets. Ze 
moeten wennen aan een nieuwe omgeving en soms ook aan het rijden 
met verschillende ruiters. We geven hen hiervoor altijd rustig de tijd. De 
twee paarden die er het laatste bijgekomen zijn, zijn Halo (paard) en Lady 
(pony). Beide mogen ze blijven! 

Carrousel 
Na de zomervakantie stond het nieuwe carrouselseizoen voor de deur. 
Vol enthousiasme zijn we begonnen met maarliefst 5 carrouselteams. Er 
zijn twee paardenteams en drie ponyteams. De Larense Maandag rijdt 
met een 16-tal paarden welke uitkomt in de Eredivisie en ze trainen dit 
jaar onder leiding van Frank. De Larense Vrijdag is een paardenteam en 
reed vorig jaar met 12, maar dit jaar weer met 16 ruiters. Ze komen uit in 
de Eerste divisie en staan onder leiding van Amber. Bij de pony?s hebben 
we De Larense Ponycarrousel, rijdend met een 16-tal in de Eredivisie. Ze 
trainen op donderdagavond. De Larense Toekomst rijdt met 12 ruiters in 
de Eerste divisie en trainen op woensdagavond. Sinds dit seizoen 
hebben we een nieuw en derde ponyteam: De Larense Mini?s. Dit is een 
12-tal voor onze allerjongste carrouselruiters. Zij rijden op 
woensdagmiddag en zullen nog niet op concours uit komen. Het doel is 
dat ze  thuis ervaring op doen met carrouselrijden zodat ze later door 
kunnen stromen naar één van onze andere carrouselteams. Alle 
ponyteams staan onder leiding van Sietske. 
Meer informatie over de teams? Bekijk de website en/of kom gerust een 
keer kijken bij een training!

- Er een aantal pony?s en 
paarden zijn die in de 
klasse Z rijden. Nicky rijdt 
met Elisa in de klasse Z 
dressuur voor paarden en 
Bente en Sofie rijden met 
respectievelijk Spekkie en 
Issy in de klasse Z 

dressuur voor pony?s. 
Voor een manegepaard en 
ruiter die doorgaans maar 
twee keer per week 
samen trainen, vinden we 
dit onwaarschijnlijk knap! 

- Storm met Philline in de 
klasse ZZ-springen heeft 
gereden, de hoogste 

springklasse voor pony?s. 
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Cadeaut je nodig? 

Wij verkopen sleutelhangers  met een foto van een eigen gekozen 
manegepaard/pony.  Ook is er de mogelijkheid tot het kopen van 
manegekleding, zoals sweaters, polo?s en t-shirts? Ze zijn er in 
verschillende kleuren en zowel voor volwassenen als kinderen. 
Bekijk voorbeelden en klik HIER.
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Carrouselrijden is een echte ?manegesport? en één van 
de weinige teamsporten binnen het paardrijden. Het is 
de ideale tussenstap voor ruiters die meer willen dan 
een uurtje per week paardrijden, maar voor wie een 
lease- of eigen pony (nog) niet haalbaar is. Naast de 
trainingen worden er  diverse teambuildingsactiviteiten 
gedaan; zo hebben de ponyteams aan het begin van 
het seizoen altijd een kampweekend met het team. Ook 
dit jaar waren deze weekenden weer heel geslaagd! En 
De Larense Mini?s was deze kerstvakantie uitgenodigd 
om naar Disney on Ice te gaan, wat ook een 
fantastische ervaring was! 

Wedstrijden 
De eerstvolgende mogelijkheid om voor een jury de 
manoeuvre te rijden is tijdens de clin ic op zondag 22 
maart. De clinic vindt thuis plaats en alle teams zullen 
hier rijden, dus ook De Larense Mini?s. Hierna volgt voor 
de 4 wedstrijdteams de oefenwedst r i jd op zondag 19 

april bij Manege Groenewoude te Woudenberg. De wedstrijden waar het 
allemaal om draait, de divisiewedstrijden, vinden plaats in mei t/m juni. 
Het NK vindt plaats op zondag 28 juni in Haarlem. De exacte data van de 
divisiewedstrijden per team zullen volgen op onze website. Houd deze 
dus goed in de gaten!

 
Zom erkam pen 
De data van de zomerkampen van 2020 zijn bekend! Net als vorig jaar 
worden er in totaal drie kampen georganiseerd. Dat zijn twee 
dagkampen en één slaapkamp. Hieronder vindt u data en tijden. Voor 
meer informatie kunt u kijken op onze website of vragen bij ons loket.

Dagkampen 
Deze vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, van 10.00 tot 17.00 
uur. Op donderdag is er een overnachting. Kinderen vanaf niveau longe 
los kunnen meedoen. Er is een dagkamp van 
maandag 13 t/m vrijdag 17 juli en één van 
maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus.  

Slaapkamp
Deze vindt plaats van maandag 6 tot en met 
vrijdag 10 juli en met een hele leuke nieuwe 
lokatie. Het is direct gelegen aan bos en heide 
en ca. 10 minuten fietsen vanaf de manege! 
Dat kan niet anders dan een succes worden! 
Meedoen kan vanaf niveau halfgevorderd.

- Sietske en Selma allebei in 
1x zijn geslaagd voor hun 
vrachtwagenbewijs? 
Sietske heeft ook nog haar 
trailerbewijs gehaald. Wat 
een stoere vrouwen!

- De open dag een groot 
succes was. De winnaar 
van de verkiezing 
manegepaard van het jaar 

is geworden: Upperclass! 

- De hoogste sprong 
(puissance) gewonnen 
werd door Wilson en 
Philline. Zij sprongen over 
1.65 meter, wat een 

record is!  
- Er op Facebook throwback 

Thursdays zijn geweest. 
We plaatsten foto?s van 
paarden die jaren geleden 
op stal stonden. Zin om 
oude foto?s te zien? 
Bezoek dan onze 
Facebook site! (P.S. word 
ook lid van onze 
Instagram!)
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Helpen op de m anege? 

Graag, want wij zijn altijd op zoek naar losgooiers! Op zon- en feestdagen zijn 
de paarden meestal vrij en mogen ze spelen in de achterste baan. Daar is 
hulp bij nodig! Wil je hier meer over weten? Vraag het loket, Sietske of Sanne.
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Vooraankondiging: uw  afspraken  online bek ijken en afzeggen

Binnenkort starten we met een online portaal voor onze klanten. 
Hierdoor is het mogelijk om inzicht te hebben in de lessen die reeds 
geboekt zijn en is het mogelijk om lessen af te melden. Deze nieuwe 
manier van lessen afmelden is voor u makkelijk toegankelijk en biedt u 
overzicht. Daarnaast helpt het ons, omdat wij minder tijd hoeven te 
besteden aan het beantwoorden van  e-mails en tijd overhouden voor 
het verbeteren van onze service.

Naast het afmelden is het ook mogelijk om uw persoonsgegevens aan te 
passen. Bent u bijvoorbeeld verhuisd of heeft u een nieuw 
telefoonnummer? U kunt het zelf veranderen! Zo blijven wij up to date 
en vergemakkelijkt dit de communicatie.

Zodra het online portaal voor u 
toegankelijk is, krijgt u hier 
uiteraard bericht over. U 
ontvangt van ons een e-mail 
met daarin uw persoonlijke 
gebruikersnaam. Met deze 
gebruikersnaam kunt u 
toegang aanvragen tot uw 
persoonlijke pagina?s. In deze 

e-mail ontvangt u ook een bijlage met een uitgebreide instructie.

Deze service zal in de loop van de tijd uitgebreid gaan worden in de vorm 
van een App voor op een smartphone of tablet. 

Social m edia

Voor meer nieuws, foto's en andere updates verwijzen wij u naar onze 
social media. Wij hebben een pagina op Facebook  en Instagram en hier 
wordt geregeld iets gepost. Bezoek ook eens onze website! Hierop staat 
veel informatie zoals lestijden, tarieven en foto's van onze paarden en 
medewerkers. En nog veel meer!

Met  har tel i jke paar dengr oet  van De Lar ense Manege

- Zondag 12 januar i 
Nieuwjaarsspringwedstrijd, 
opgeven in overleg met 
instructeur.

- Maandag 17 februar i  

Ponydagkamp in de 
voorjaarsvakantie, van 
10.00-16.00 uur vanaf 
niveau longe los.

- Vr i jdag 21 februar i
Buitenrit voor kinderen 
in de voorjaarsvakantie, 
van 13.00-15.00 uur, 
vanaf niveau HG.

- Zondag 8 m aar t
In de middag F-proeven 

voor alle leeftijden en 
niveau's.

- Maandag 13 apr i l  
Paaspuzzelrit. Buitenrit 
van ca. 2 uur. Opgeven in 
groepjes van 4. Vanaf 
niveau HG.

- Pinkst erweekend  
Pinksterconcours! Op 
zondag is er een 
springwedstrijd én de 
hoogste sprong, op 
maandag zijn er 
dressuurwedstrijden.

- Zom erkam pen
- 6 t/m 10 juli slaapkamp
- 13 t/m 17 juli dagkamp
- 10 t/m 14 augustus 
dagkamp

- Manege geslot en
zondag 19  juli t/m 
zondag 9 augustus

De kalender  zal nog verder  
worden aangevuld m et  
act ivit eit en. Houd hiervoor  
de sit e goed in de gat en!
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