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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 10 september 18.00 uur 

Geef je op via het formulier in de kantine!  

 

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 27 september 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 10 september 17.00 

uur 

Geef je op via het formulier in de kantine!  

 

De kalender F-proeven najaar 2020 

Zondag 20 september : F3+ proeven 

Zondag 27 september : F1 en F2 proeven 

Zondag 25 oktober  : F3+ proeven 

Zondag 8 november : F1 en F2 proeven 

Zondag 15 november : F3+ proeven 

Zondag 13 december : Pas de Deux 

 

Herfstvakantie 2020 
In de herfstvakantie wordt er bij Manege Zwolle een 

miniponykamp georganiseerd van 4 dagen! 

Van dinsdag t/m vrijdag ben je van 10.00-16.30 op de manege 

en ga je allerlei leuke dingen doen! 

Je gaat iedere dag natuurlijk paardrijden! 

 

Dinsdag 13 t/m vrijdag 16 oktober 2020 

Leeftijd 6 t/m 12 jaar 

Rijervaring is niet nodig 

Kosten: € 200,- p.p. incl. lunch 
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Open Dag 2020 

Zaterdag 19 september is de Open Dag bij Manege Zwolle van 

10.00-15.00 uur 

Tijdens de Open dag zijn er allerlei leuke activiteiten. 

In de binnenbaan kunt u kijken bij de reguliere rijlessen die 

worden gegeven. Ook kunt u in de andere binnenrijbaan 

ponystappen om kennis te maken met het paardrijden. 

Er zijn meerdere activiteiten over het gehele terrein zoals 

spelletjes, hoefijzer werpen, een quiz en nog veel meer. 

In de kantine kunt u informatie krijgen over het volgen van 

rijlessen bij de Manege.  

Kom deze dag gerust langs! 

 

Ouder-actie 
Rijdt uw zoon/dochter paard bij 

Manege Zwolle? Dan hebben we 

een leuke actie voor u! 

Om kennis te maken met de 

paardensport bieden wij voor 

ouders/verzorgers van onze 

ruiters enkele lessen aan. In 

groepjes van 4 personen maakt u 

kennis met de beginselen van het 

paardrijden.  

 

Deze lessen duren 30 minuten. En dit is een set van 2 lessen.  

De kosten voor deze 2 lessen zijn  € 20,- p.p. 

 

De lessen vinden plaats op:  
Vrijdag 25 sept & 2 okt november om 19.00 & 19.30 uur. 

 

Opgeven kan via het formulier in de kantine. 

  


