
Nieuwsbrief feb’22  
Voorleescursus F3 

Rijdt uw zoon of dochter mee met de F proeven? Vanaf de 

F3 dienen de ruiters zelf voor een voorlezer te zorgen. 

Heeft u nog nooit een proef voorgelezen? Dan is er op 

Woensdag 16 maart een voorleescursus. 

Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe je het beste een 

proef voor kan lezen. Ook wordt dit in de praktijd 

geoefend. 

 

De voorleescursus is op woensdag 16 maart van 18.30-

19.30 uur.  

Kosten hiervoor zijn € 5,- p.p.  

Opgeven kan in de kantine of via de mail. 

 
 

 

 

 

Proevendagen begin 2022! 

Zondag 6 februari  - F1/F2 proeven 

Zaterdag 19 februari - 14+ F proevenavond 

Zondag 20 februari - F3 en hoger 

Zaterdag 19 maart  - 14+ F proevenavond 

Zondag 20 maart  - F3 en hoger 

 

De zaterdagavond is voor ruiters van 14 jaar en ouder en 

voor ruiters die wegens geloofsovertuiging niet op zondag 

kunnen starten 

Je kan opgeven via de website! 

Zet ze alvast in je agenda! 

 

Pas de Deux  
De jaarlijkse Pas de Deux zal 

plaatsvinden op 13 maart a.s.  

Bij de Pas de Deux rijdt je met z’n 

tweeën een proef verkleed en op 

muziek in een bepaald thema. 

 

Alle inschrijvingen die er zijn tot nu 

toe blijven staan! 

Je kan je ook nog opgeven via het 

inschrijfformulier, deze is te vinden 

op de website of in de kantine 

 



Nieuwsbrief feb’22  
Verzorgpony en -paard 

Op de manege hebben we de mogelijkheid voor onze ruiter 

voor een vaste verzorgpony of paard 
Samen met maximaal twee andere verzorgers heb je dan 

een vaste verzorgpony. Je mag hem of haar volop 
knuffelen, borstelen en bij goed weer lekker wandelen over 
het erf. Daarnaast verzorg je zijn hoeven, het zadel en het 

hoofdstel. Verzorgpony’s zijn er voor kinderen vanaf 10 
jaar. Vanaf 13 jaar mag je een paard verzorgen. 

De verzorging is van maandag tot en met zaterdag en je 
maakt samen met de andere verzorgers een verdeling 

tussen deze dagen.  
 
Wil je weten welke paarden en pony’s er nog vrij zijn? 

Stuur dan een mail naar de manege! 

 

Nieuw paard 
Afgelopen week is er een nieuw paard op de manege 

gekomen. 

Preto is een 7 jarige brave ruin. Je zal hem tegenkomen in 

de lessen met de ruiters met al iets meer ervaring. 

 

Nieuwe instructrice 

Het instructieteam in uitgebreid met 

Caelin Dalemans. 

Inge is helaas gestopt met lesgeven op 

de donderdagmiddag en deze lessen 

zijn overgenomen door Caelin.  

 

 

Ouderactie 

In maart 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: 23 & 30 maart 2022 om 19.00 & 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 


