
 Best ouders en ruiters,  

 

Op Equito doen we er alles aan om jullie op een leuke en goede manier te leren 

ponyrijden. Kwaliteit, veiligheid en welzijn (voor ruiter én pony) staan bij ons voorop. 

Samen met de branche-organisatie FNRS en de Paardensportbond KNHS kijken we continu 

hoe leren paardrijden leuker én beter kan. We zijn daarom zeer vereerd dat de KNHS ons 

gevraagd heeft om mee te doen met de Pilot Bixie-&-Friends. Een nieuwe ruiteropleiding 

voor ruiters tot 12 jaar. 

We merken dat de coronatijd veel van iedereen vraagt. Ook veel kinderen zijn momenteel 

onzekerder, eerder afgeleid en hebben meer behoefte aan persoonlijke aandacht en 

begeleiding. Juist daarom hebben we besloten om al vanaf januari met deze pilot van start 

te gaan met alle beginnerslessen van Equito. De pilot loopt tot de zomervakantie. 

Daarna zullen we de opzet met instructeurs, ruiters en ouders gaan evalueren.  

Opzet Bixie& friends ruiteropleiding:  

• Meer afwisseling in de lessen. 

• Leeftijdsgerichte opleiding, waarbij kinderen spelenderwijs leren hoe je goed ponyrijdt 

en goed met pony’s omgaat. 

• Duidelijke doelen en beloningsmomenten met het Bixie&friends-boekje en -

ruiterpaspoort. 

• Aandacht voor fysieke vaardigheden van de ruiter: balans, coördinatie, core-stability, 

souplesse, ritmegevoel. 

• Aandacht voor mentale vaardigheden van de ruiter: focus, begrijpen ponytaal en 

ruiterhulpen, positief leiding geven aan je pony, doorzettingsvermogen, samenwerken (met 

pony’s en ruiters uit jouw les). 

• Aandacht voor verschillende disciplines zoals dressuur, voltige, western & horsemanship, 

springen, spelletjes, Centered Riding en behendigheid. 

• Ruimte voor praktijk afgewisseld met praktische theorie 

• Kinderen en ouders worden meer betrokken bij het welzijn van en de veilige omgang met de 

pony’s. 

Wat krijgen jullie van ons: 

• Leuke afwisselende lessen, het Bixie&Friends boekje + paspoort, meer persoonlijke aandacht 

en een brede ruiteropleiding. 

Wat verwachten we van jullie: 

• Dat ruiters minimaal 15 minuten voor aanvang van hun les aanwezig zijn en tot 15 minuten 

na hun les beschikbaar zijn om ook op en rond stal met pony’s te leren omgaan. 

• Opbouwende feedback, zodat we onze ruiteropleiding 

nog beter en leuker kunnen maken! 

We wensen jullie allemaal in 2021 heel veel ponyplezier! 

Team Equito 


