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Extra les voorbereiden Va+ S 

proeven 
Les is op Zaterdag 12 juni  

van 17.00-18.00 uur 

Voor de ruiters die meedoen 

met de proeven op 13 juni 

a.s. 

In deze les ga je je extra 

voorbereiden op de proeven die we rijden op 13 juni a.s. 

Opgeven via het formulier in de kantine. 

Kosten € 17,50 p.p. 

Vol=Vol 

 

Heb je de lesapp al gedownload? 
Voor de ruiters van Manege Zwolle is er 

een app van het Manegeplan. 

Hierin kan je de lesafspraken zien deze 

afzeggen of eventueel inhaallessen 

plannen. Ook kan je in de app extra 

lessen of privélessen inplannen. 

Je kan inloggen met de gegevens van 

het klanten portaal.  

 

Zomervakantie 2021 
Ook dit jaar gaan de manege paarden en pony’s in de 

zomer met vakantie. 

Dit jaar is de manege van 26 juli t/m 

15 augustus gesloten. Geef je eigen 

vakantie door via het klantenportaal 

 

Springles 
Na de zomervakantie gaan we starten met een extra 

springles voor onze ruiters. In deze lessen ga je 

werken aan je springvaardigheden. 

 

De groep bestaat uit max. 6 ruiters 

De les vindt plaats op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur 

en is om de week. De les wordt 

gegeven door Linda 

 

Kosten: € 50,- per maand 

 

De voorwaarden: 

- Je rijdt naast de springles, wekelijks mee in een 

groepsles bij Manege Zwolle 

- Je rijdt minimaal F4 niveau of je hebt overleg met je 

instructrice of je mee mag rijden 

- Afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald 

- Voor de springles krijg je een aparte kwartaalkaart 

 

De springles start op 7 september en zal in de even 

weken plaats vinden. 

 

Bij voldoende animo komt er een tweede springles op 

dezelfde tijd, in de andere weken. 

 

Slippers verboden 
Het mooie weer komt eraan, maar denk aan het 

juiste schoeisel! 

Binnen de stallen en stalgangen zijn slippers 

i.v.m. veiligheid verboden!  
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