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De manege is helaas gesloten, in ieder geval tot 
en met 31 mei, maar dat betekent niet dat wij stil 
zitten. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. 

Jullie hebben vanuit het bestuur een brief 
ontvangen met daarin informatie over de manege 
en lesgelden voor de komende periode. Het 
stopzetten van de incasso’s betekent ook dat de 
manege op dit moment geen inkomsten heeft. 
Dat betekent financieel een harde klap voor de 
stichting, maar deze keuze leek onvermijdelijk. 

Desondanks moeten de paarden gevoerd worden 
en gaat de verzorging door. De instructrices 
werken er samen met Chantal aan dat zij toch 
de aandacht krijgen die ze verdienen.  We zullen 
alle zeilen bij moeten zetten om er voor te zorgen 
dat wij als stichting deze ‘Corona-crisis’ te boven 
komen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig! 
Dan kunnen  we, als dit allemaal voorbij is, weer 
volop van de manege, de paarden en elkaar gaan 
genieten! 

We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden; 
middels een nieuwsbrief, maar ook via social 
media. Belangrijk is dat we goed op elkaar letten 
en vooral gezond blijven. Als jullie vragen hebben 
kunnen jullie die mailen naar: 
info@deblijderuiters.nl

HOE KUN JE ONS HELPEN?
Direct na het versturen van de brief en een 
mededeling hierover op Facebook stroomden de 
positieve reacties binnen. Er zijn ruiters, ouders, 
vrijwilligers, etc. die het lesgeld door willen 
betalen, om zo de manege financiëel bij te staan 
in deze moeilijke tijd. Jullie hebben geen idee 
hoe hartverwarmend dit is en hoe gesteund wij 
ons voelen! 

Let op: de automatische incasso’s kunnen wij 
NIET door laten lopen, dus jullie dienen zelf 
het gewenste bedrag over te maken. Graag de 
omschrijving DONATIE gebruiken en NIET lesgeld!

Als jullie een donatie willen doen of het lesgeld 
door willen betalen kunnen jullie dat doen 
door het gewenste bedrag over te maken op 
onderstaand rekeningnummer, onder vermelding 
van DONATIE: 

IBAN NL38 RABO 031.0383.269

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die een 
steentje bijdraagt, in welke vorm dan ook!! 
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WAT KOST EEN PAARD EIGENLIJK?

Er zijn verschillende kosten waar je aan moet 
denken voor een paard, maar ook voor de manege.  
Een nieuwe bakbodem kost bijvoorbeeld 
€ 15.000,- en het onderhoud daarvan is  € 1.500,- 
per jaar. De instructrices en Chantal worden 
maandelijks betaald. De aanschaf van een nieuwe 
pony is al gauw € 4.500,- en voor een nieuw paard 
zelfs rond de € 6.000,-.

VOER EN STRO
We zijn sinds een aantal maanden gestart met 
‘het Nieuwe Voeren’. Alle paarden hebben nu 
een strak voedingsschema met speciaal voer vol 
goede mineralen, etc. Op deze manier krijgen zij 
de juiste voedingsstoffen binnen en komen ze 
niks tekort. Per paard wordt het voer nauwkeurig 
afgemeten en wordt het hooi gewogen. Het hooi 
zelf is ook veranderd en komt nu uit een kuststreek 
in Frankrijk. De lucht is daar veel schoner en de 
grond is daar anders, waardoor het hooi meer 
voedingsstoffen bevat. Niet de goedkoopste 
oplossing, maar wel het beste voor de paarden! 
Ook worden elke dag de stallen gemest en 
krijgen de paarden nieuw stro in de boxen. Voer 
en stro per paard kost per dag meer dan € 10,-. 
Dat betekent per maand voor een paar duizend 
euro aan voeding en stro alleen al!
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HARNACHEMENT 
Wat een chique woord, vinden jullie ook niet? 
Simpelweg is dat het tuig van het paard zoals 
de hoofdstellen, zadels, dekjes en dergelijke. 
De hoofdstellen die we nu alweer een tijdje 
gebruiken kosten ongeveer € 150,- per stuk en 
voor een knap zadel ben je makkelijk € 500,- kwijt. 
Het gaat niet alleen om de aanschaf van het tuig, 
maar ook het onderhoud daarvan. Zo hebben we 
een zadelmaker die de zadels geregeld passend 
maakt. Om de maand worden alle zadels gepast 
bij de paarden en als dat nodig is worden ze 
bijvoorbeeld opgevuld. Doordat de paarden elke 
dag aan het werk zijn verandert hun bespiering.  

OSTEOPAAT EN FYSIOTHERAPEUT
Doordat de paarden veel verschillende ruiters 
moeten dragen die elk weer anders zitten 
krijgen zij soms last van hun rug of andere 
plekken. Om dit weer los te maken worden ze 
regelmatig behandeld door de osteopaat of 
de fysiotherapeut. De paarden hebben daarna 
altijd een week rust, om zo hun lichaam te 
laten herstellen. De fysiotherapeut behandelt 
de spieren van de paarden en de osteopaat de 
botten en gewrichten, denk daarbij aan de nek- 
en ruggenwervels. 

FYSIOTHERAPIE: € 85,- per behandeling
OSTEOPAAT: € 65,- per behandeling

HOEFSMID, TANDARTS EN DIERENARTS
De kosten voor een hoefsmid en tandarts keren 
geregeld terug. De hoefsmid komt ongeveer elke 
twee maanden, want de hoeven groeien hard. 
Voor de tanden is het minder vaak nodig, maar 
er moet wel af en toe gecontroleerd worden. In 
mei zijn de paarden weer aan de beurt voor hun 
jaarlijkse controle, dus dat gaat weer een paar 
honderd euro kosten. Laatst had Eylan een haak 
op een van zijn kiezen, dus die moest door de 
tandarts verwijderd worden. Daarnaast moet de 
dierenarts soms komen als een paard pijn heeft. 
Verder zijn er de jaarlijkse inentingen en krijgen 
alle paarden elk jaar een wormenkuur als ze terug 
komen van het land. Gemiddeld kost alleen al de 
dierenarts op jaarbasis € 1.500,- tot € 2.000,- voor 
alle paarden, als daar geen onverwachtte zaken 
bij komen kijken.


