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De kalender t/m zomervakantie 

Zondag 1 maart  : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 8 maart  : F3+ proeven 

Vrijdag 13 maart  : Ouderactie 1/2 

Zondag 15 maart  : KNHS Dressuurconcours 

Vrijdag 20 maart  : Ouderactie 2/2 

Donderdag 26 maart : Theorieavond 

Vrijdag 27 maart  : Bingo avond vanaf 19.30 uur 

Zondag 29 maart  : F1 en F2 proeven 

Donderdag 2 april  : Voorleescursus 

Za 4 & zo 5 april  : KNHS Dressuurconcours 

Zaterdag 5 april  : F3+ proeven + zitcompetitie 

Woensdag 15 april  : KNHS Springconcours 

Za 18 & zo 19 april  : KNHS Dressuurconcours 

Za 2 & zo 3 mei  : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 3 mei  : F3+ proeven 

Di 12 t/m zo 17 mei : Zwolse Ruiterdagen springen 

Za 23  & zo 24 mei  : KNHS Dressuurconcours 

Zondag 24 mei  : F1/F2 proeven 

Woensdag 27 mei   : KNHS Springconcours 

Wo 3 t/m zo 7 juni  : Zwolse Ruiterdagen dressuur 

Vr 12 t/m zo 14 juni : Jumping de Peperbus 

Za 20 & zo 21 juni  : Vaantjesdag 

Woensdag 24 juni  : KNHS Springconcours 

Za 27 & zo 28 juni  : Vaantjesdag 

Zondag 5 juli  : KNHS Dressuurconcours 

Ma 6 t/m vr 10 juli  : Ponykamp 

Woensdag 8 juli  : KNHS Springconcours 

Ma 13 t/m vr 17 juli : Ponykamp 

Vanaf 20 juli is de manege 3 weken gesloten 

 

Voorleescursus F3 proeven 

Rijdt uw zoon/dochter mee met de F-proeven uit de 

ruiteropleiding van de KNHS?  

Tijdens de proeven F1 en F2 worden de proeven voorgelezen 

door iemand van Manege Zwolle. Vanaf de F3 zorgen de 

deelnemers zelf voor een voorlezer.  Voor iedereen die wil 

oefenen of wil leren hoe je een proef moet voorlezen 

organiseren wij de voorleesavond. 

Dit is de laatste voorleescursus 

voor de zomervakantie! 

Datum:  donderdag 2 april 

18.00 uur 

Geef je op via het formulier in de kantine!  
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Sponsoren gezocht 

Tijdens het outdoor seizoen hebben wij vele activiteiten bij 

Manege Zwolle. Dit jaar hebben wij voor het eerst de Zwolse 

Ruiterdagen 2020. 

 

Om dit evenement tot een succes te maken zijn wij op zoek naar 

sponsoren die hun naam willen verbinden aan dit hippische 

evenement. U kunt zelf kiezen of u tijdens de dressuur en/of het 

springen een bijdrage wilt leveren. 

Wij bieden een aantal sponsorpakketten aan, uiteraard zijn er 

ook andere mogelijkheden. Dit kan in de vorm van 

gebruiksvoorwerpen of een bijdrage, dit kan al vanaf € 50,-. 

Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Linda Ruth 

06-51297735 

 

Theorieavond F2 

Tijdens de F-proeven wordt niet alleen gekeken naar de praktijk 

in de rijbaan, maar ook de theorie is belangrijk. Bij alle even 

proefnummers wordt er ook een theorietoets 

afgenomen. Tijdens de F-proevendag van 29 

maart wordt er voor de ruiter van de F2 ook 

een theorie toets afgenomen. Deze theorie 

kan je thuis zelf leren, maar ook kan je naar 

de theorieavond die wordt georganiseerd bij 

Manege Zwolle. 

Datum:  donderdag 26 maart 17.00 uur 

Geef je op via het formulier in de kantine!  
 

Zitcompetitie 

In 2020 doet Manege Zwolle mee met de Harry’s Horse 

Zitcompetitie. Tijdens deze competitie worden ruiters beoordeeld 

op houding & zit. 

Op zondag 5 april zal er tijdens de 

F proevendag een voorselectie 

gehouden worden waarin ruiters zich 

kunnen selecteren. 

Welke categorieën zijn er? 

1) 10 t/m 12 jaar, F4 niveau, in overleg instructrice 

2) 13 t/m 17 jaar, geen F8 diploma 

3) 13 t/m 17 jaar, in het bezit van het F8 diploma 

4) 18 jaar en ouder, alle niveaus 

Lijkt dit je leuk?  

Overleg dan met je instructrice en bekijk de flyers voor meer 

informatie over de zitcompetitie. 


