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De kalender begin 2020 
Woensdag 1 januari : Nieuwjaarsdag (geen lessen) 

Zondag 5 januari  : KNHS Dressuurconcours 

Donderdag 9 januari : Theoriecursus  

Donderdag 9 januari : Voorleescursus 

Zondag 12 januari  : F1 en F2 proeven 

Zondag 19 januari  : F3+ proeven 

Zondag 2 februari  : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 9 februari  : F3+ proeven 

Zondag 23 februari : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 1 maart  : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 8 maart  : F3+ proeven 

Zondag 15 maart  : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 29 maart  : F1 en F2 proeven 

 

Lessen zaterdag 7 december 

Zaterdag 7 december zal er in de binnenrijbaan een concert 

van Trinity plaatsvinden. 

Deze dag zullen de lessen 

niet door kunnen gaan. 

Deze les wordt verplaatst 

naar de kerstvakantie. 
 

 

Alle ruiters van deze 

zaterdaglessen worden 

geïnformeerd over de verplaatsing van de lessen. 

Pas de Deux 2019 
Zondag 15 december is het weer zover, 

de jaarlijkse pas de deux! 

Tijdens deze wedstrijd rijdt je met 2 

personen een carrouselproef. Deze 

proeven zijn te vinden op de website. 

 

Je gaat als tweetal een thema bedenken waarop je de proef 

rijdt, hierbij mag je verkleed en zorg je voor muziek onder de 

proef. Deze dient aangeleverd te worden op een USB stick. 

 

De opgaveformulieren staan op de website en zijn te vinden 

in de kantine. 

Opgeven kan t/m 8 december. 

 

Lessen kerst en oud&nieuw 
In verband met de feestdagen is de manege gesloten en 

zullen de volgende lessen niet doorgaan: 

 

Dinsdag 24 december  - kerstavond (vanaf 15.00 gesloten) 

Woensdag 25 december  - eerste kerstdag 

Donderdag 26 december - tweede kerstdag 

Dinsdag 31 december - oudjaarsdag 

Woensdag 1 januari  - nieuwjaarsdag 

 

Wij wensen iedereen een fijne feestdagen en een gelukkige 

jaarwisseling 
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Kalender Manege Zwolle 2020 
Speciaal voor onze leden 

hebben wij een kalender van de 

manege paarden en pony’s 

voor het jaar 2020! 

Deze kalender is vanaf 6 

december verkrijgbaar bij de 

manege voor 14,95! 

Leuk als cadeau voor de 

feestdagen! 

Wees er snel bij! OP=OP 

 

 


