
BINNEN EN BUITEN 
GEWOON GOED



Accommodatie
De vier-sterren manege Hippisch Centrum Velsen is aangesloten bij de

Federatie van Nederlandse Rijscholen. Dat staat voor verantwoord

paardrijden en gecontroleerde kwaliteit. Tevens beschikken bij over het

veiligheidscertificaat van het keurmerkinstituut, uitgegeven door de

Stichting Veilige Paardensport. Dit houdt in, dat Hippisch Centrum Velsen

een goedgekeurde en een “veilige” manege is, die staat voor kwaliteit 

en voldoet aan alle veiligheidseisen, m.b.t. accommodatie, opleiding en

veiligheid. Veiligheid en een prettige sfeer hebben wij dan ook hoog in

het vaandel staan. Ons bedrijf beschikt over stalling voor 60 paarden 

en pony's en vanuit onze sfeervolle foyer heeft u zicht op onze

binnenmanege. Tevens kunt u op onze gezellige binnenplaats uitkijken

over onze buitenmanege, longeerring en buitenboxen.

Groepslessen
De rijlessen worden gegeven door gediplo-

meerde en ervaren instructeurs/instructrices.

Onze lessen zijn gesplitst in pony- en

paardengroepslessen. Het merendeel van de

lessen is gericht op dressuur. Er zijn echter

ook cavaletti- en springlessen. Tijdens al

deze lessen is het dragen van een cap ver-

plicht. Deze groepslessen zijn weer in een

drietal niveau's onderverdeeld, te weten:

- beginners

- licht-gevorderden

- gevorderden

In de groepslessen rijden maximaal 

12 ruiters per les. Afhankelijk van het weer

worden de lessen in de binnen- of buiten-

manege gegeven. Gedurende de zomer-

maanden wordt er met de groep regelmatig

in de parken Beeckestijn en/of Velserbeek

gereden.

Buitenritten
De manege is schitterend gelegen tussen de parken Velserbeek en

Beeckestijn, waar u te paard ongeveer een uur in de bossen kunt

rijden. In deze prachtige omgeving kunt u even tot rust komen. 

Circa  15 minuten verder begint het uitgestrekte recreatiegebied

Spaarnwoude, waar u van zeer veel ruiterpaden gebruik kunt maken.

Ook de Kennemerduinen en het strand liggen in de directe omgeving

van de manege.

De beginnende ruiter
Manege Hippisch Centrum Velsen

probeert u op verantwoorde wijze met

de paardensport vertrouwd te maken.

Tijdens onze lessen is correcte rij-

kleding verplicht. Hieronder verstaan

wij het dragen van een veiligheidscap,

deze moet voorzien zijn van de 

CE-markering en het EN 1384-teken.

Laarzen die een goede beenligging

bevorderen en de nodige bescherming

bieden. Draag laarzen met gladde,

doorlopende zolen en een hak. Kleding

die armen en benen zo goed mogelijk

beschermt. De kleding moet voldoende

bewegingsvrijheid bieden maar mag

niet met alle winden meewaaien.

Onderkleding en met name de broek

moeten glad aansluiten, omdat plooien

vervelend kunnen inwerken op de huid.

Draag te paard een echte rijbroek.

Bedenk bij de aanschaf van een echte

rijbroek dat voor wedstrijden een

bepaalde kleur verplicht is.



Wedstrijden
Hippisch Centrum Velsen wordt bijgestaan door een 

ruitersportvereniging, te weten RSV Beeckestijn. 

Deze vereniging organiseert in samenwerking met de

manege dressuur- en springwedstrijden voor beginners

en gevorderden en tal van andere evenementen.

Ponyweken
In de zomermaanden organiseren wij ponyweken. Tijdens de ponyweek

zullen wij vijf dagen lang aandacht besteden aan het ponyrijden (twee

uur per dag), de verzorging van de pony's met o.a. borstelen, hoeven

uitkrabben en toiletteren. Doordat de deelnemers vijf dagen bij ons zijn,

kunnen we vele aspecten van de paardensport belichten. Een aantal

activiteiten gedurende de ponyweek zijn: het houden van buitenritten,

diverse spelletjes, een middag menles en

op vrijdag worden er proefjes verreden. 

De lunch zal door ons verzorgd worden en

vrijdag sluiten wij een fantastische week

af met mooie herinneringen en een

feestmaaltijd. De kinderen worden

verwacht maandag om 09.00 uur en de

ponydag zal eindigen om 17.00 uur. 

Halfpensionpony�s / paarden
Op onze manege bestaat de mogelijkheid om in de vakanties een

‘halfpony’ te huren om 1 uur per dag te rijden, te poetsen en te

knuffelen. Je mag dan de pony van je keuze gedurende 5 dagen

(maandag t/m vrijdag) dagelijks rijden. In overleg wordt een

manegepony uitgekozen.

Kinderpartijen
Op de woensdagmiddag om 13.00 uur en 13.30 uur organiseren wij voor uw kinderen, vriendjes

en vriendinnetjes zeer gezellige kinderpartijtjes.  Minimum aantal deelnemers is 6 met een

maximum van 10. Adviesleeftijd is vanaf 6 jaar. De totale duur van het zeer gezellige feestje is

ca. 2½ uur. Uiteraard kunnen wij de 

kinderpartij ook aanpassen aan uw wensen.



Pensionstalling
Op onze manege is het mogelijk 

uw pony of paard te stallen. 

Tarieven stalling is op aanvraag.

Heeft u nog vragen, dan staan wij u graag te woord.
Joséfa en Marcel Pielanen.

Hippisch Centrum Velsen
Driehuizerkerkweg 13
1981 EH  Velsen-Zuid
Tel. 0255 - 53 43 09
Fax 0255 - 51 67 31
www.hippischcentrumvelsen.nl
info@hippischcentrumvelsen.nl

Poetscursus
Regelmatig organiseren wij poetscursussen. Hierbij

wordt geleerd veilig en verantwoord om te gaan met

de pony's. In deze cursus wordt stilgestaan bij de

verzorging en het poetsen van de pony of het paard.

Tevens wordt aandacht besteed aan het op- en

afzadelen, het harnachement, het toiletteren etc.

FNRS Ruiteropleidingen
Om op juiste en verantwoorde wijze te leren 

paardrijden heeft de FNRS diverse ruiteropleidingen

ontwikkeld, zoals de Ruiteropleidingen Dressuur,

Buitenrijden, Caprilli & Klassiek Parcours etc. Deze

opleidingen werken volgens een modulesysteem.

Stap-voor-stap groeit men zo door tot een volleerd

ruiter. Door middel van proeven wordt iedere module

afgesloten en aangetekend in het persoonlijke 

FNRS ruiterpaspoort.

Ruiterbewijs
Bij voldoende animo organiseren wij twee keer 

per jaar het examen voor het ruiterbewijs. Hiervoor

geven wij speciale theorie- en praktijklessen. 

Het examen wordt afgenomen door de Stichting

Recreatie-ruiter. Gezien het niveau van de cursus en

de eisen van het examen is een minimale rijervaring

van een jaar een vereiste. De minimum leeftijd voor

deelname is 12 jaar. Het ruiterbewijs is in de parken

en landgoederen van Velsen verplicht.

Iets te vieren?
Onze accommodatie is uitermate geschikt voor uw

feesten, recepties etc. Informeer naar de mogelijk-

heden.


