
Nieuwsbrief okt’21  
Nieuwe paarden & pony’s 
De afgelopen tijd hebben we drie nieuwe paarden en  

pony’s op de manege mogen verwelkomen. 

 

Garibaldi: 

Garibaldi is een lieve schimmel pony. 

Hij loopt nu sinds een aantal weken in de 

lessen en we hopen dat hij veel ruiters 

plezier geeft in het rijden!  

 

 

Pepe:  

Pepe is een Spaanse ruin die je vast al 

gezien hebt in de les of op stal. Je zal 

hem vooral in de gevorderde jeugd 

lessen of in de volwassen lessen tegen 

komen. 

 

Rowenta: 

Ze staat al een tijdje bij ons op stal, maar is 

sinds kort een nieuw lid van het manegeteam 

geworden. Rowenta is een fijne merrie waar 

veel ruiters plezier mee zullen hebben.  

 

 

Babaloe:  

Babaloe was al een tijdje op de manege 

en loopt sinds kort ook mee in de lessen. 

Je zal hem tegenkomen in de volwassen 

lessen. 

 

 

‼ Vernieuwde website ‼ 
Heb jij de vernieuwde website al gezien? 

www.ManegeZwolle.nl 

 

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.  
 

Alle afmeldingen van de lessen en het inplannen van 

inhaallessen zullen gaan via het klantenportaal. 

Mocht het niet lukken met het inloggen, neem dan contact 

op met de manege. 
 

Proevendagen na de vakantie 

Zondag 17 oktober  - F3 en hoger 

Zaterdag 27 november - 14+ F proevenavond 

Zondag 28 november - F3 en hoger 

Zondag 12 december - Pas de Deux 

Je kan opgeven via de website! 

 



Nieuwsbrief okt’21  
Ouderactie 

In december zal er weer een ouderactie van start gaan. 

Speciaal voor de ouders van onze ruiters hebben we de 

ouderactie waarin je kennis maakt met het paardrijden.  

Deze lessen zijn op woensdagavond en duren een half uur. 

In deze les maak je kennis met de beginselen van het 

paardrijden en ontdek je waarmee uw zoon/dochter druk is 

in de lessen. 

Data: 8 & 15 december om 

19.30 & 20.00 uur 

Je rijdt dan beide data mee! 

De kosten: voor deze lessen 

zijn € 20,- p.p 

Opgeven: Je kan je opgeven 

in de kantine op het 

inschrijfformulier 

 

Voorleescursus 

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

ruiteropleiding van de KNHS?  

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. 

Datum: Woensdag 17 november 2021 om 18.30 uur 

Kosten: € 5,- per persoon (incl. consumptie) 

Opgeven: via het opgaveformulier in de kantine 

 

 

Kwart finale Zitcompetitie 

Zondag 21 november zal bij Manege Zwolle de kwartfinale 

plaatsvinden van de Zitcompetitie van de KNHS. 

Tijdens deze dag komen de ruiters uit heel Nederland om 

zich te selecteren voor de halve finale. 

Om deze dag tot een succes te maken zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers die hierbij willen helpen. 

Zo zijn er mensen nodig op de volgende plekken: 

- op het secretariaat 

- op stal die de paarden klaarmaken 

en opzadelen 

- bij het losrijterrein helpen met 

opstappen 

 

Wil jij helpen? 

Geef dit dan door bij Bram of Linda 

 

Nieuwe instructrices 

Het instructieteam in uitgebreid! We hebben twee nieuwe 

instructrices die het team hebben versterkt. 

Danielle: Voor de ruiters die al langer bij ons 

rijden zal ze bekend voorkomen, in het verleden 

heeft ze ook lesgegeven bij Manege Zwolle. 

Danielle komt invallen binnen het team en zal in 

de toekomst ook vaste lessen gaan doen op 

donderdagavond.  

Jessica: Jessica is een nieuwe 

invalinstructrice voor het geven van alle 

soorten lessen. Zowel de privé als 

groepslessen zal ze geven aan jong en 

oud. 

 


