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Zomervakantie 2022 

De manege paarden en pony´s gaan ook met vakantie 

deze zomer! 

Van maandag 1 augustus t/m zondag 21 augustus is de 

manege gesloten.  

De lessen die in deze weken 

niet doorgaan kan je inhalen 

t/m eind oktober! 

Geef ook je eigen vakantie 

door via de Manegeplan app! 

In de Manegeplan app kan je 

de inhaallessen inplannen, 

geef hierbij aan van welke 

datum de inhaalles is. 

 

Stagelopen bij Manege Zwolle 
Komend schooljaar hebben we weer verschillende plaatsen 

vrij voor stagiaires! 

Voor verschillende opleidingen kan je stagelopen bij de 

manege. 

Dit kan al vanaf snuffelstage of 

dierverzorging tot aan paardenhouderij of 

paardensport. Ook voor de opleiding 

secretariaat en receptie kan je terecht bij 

de manege! 

Neem contact op met Linda voor meer 

informatie en de mogelijkheden! 

 

 

 

 

F proevendagen  
Voor de zomervakantie hebben we nog één F proevendag 

op de planning staan. Deze dag is voor alle F niveaus 

Zondag 10 juli   - Alle F proeven niveaus 

 

Ook zijn de F proevendagen bekend na de vakantie. 

Zet ze vast in de agenda! 

Zondag 11 september - F3 en hoger 

Zaterdag 24 september - 14+ F proevenavond 

Zondag 25 september - F1/F2 proeven 

Zondag 30 oktober  - F3 en hoger 

Zondag 13 november - F1/F2 

Zaterdag 26 november - 14+ F proevenavond 

Zondag 27 november - F3 en hoger 

Zondag 11 december - Pas de Deux 

 

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! 

 
  

Fijne vakantie  
namens iedereen van Manege Zwolle 
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Na de zomervakantie zijn de regiofinales van de Harry’s 

Horse Zitcompetitie hier doen wij namens Manege Zwolle 

ook aan mee. 

Dit houdt in dat we op zondag 2 oktober mee mogen 

doen bij de Regiofinale in Bunschoten. 

 

Wat is de zitcompetitie? 

Tijdens de Harry’s Horse Zitcompetitie wordt een 

dressuurproef gereden waarin de houding en zit van de 

ruiter beoordeeld wordt. 

 

Er zijn 4 categorieën waarin je kan deelnemen. 

per categorie mogen er 4 ruiters meedoen namens Manege 

Zwolle. 

• Categorie 1:  
10 t/m 12 jaar, in het bezit 
van het F4 diploma 

• Categorie 2:  
13 t/m 17 jaar, niet in het 
bezit van het F8 diploma 

• Categorie 3:  
13 t/m 17 jaar, in het bezit 
van het F8 diploma 

• Categorie 4:  
18 jaar en ouder, alle niveaus 

 

Wil jij mee doen met de zitcompetitie? Overleg dit dan met 

je instructrice. 

Er zullen ter voorbereiding van de zitcompetitie extra 

zitlessen worden gegeven. Dit zijn 3 lessen waarin de 

zitcompetitieproef wordt geoefend en je wordt voorbereid 

om deel te nemen! 

 

Ponykamp zomervakantie 2022 

Ook komende zomer worden er bij Manege Zwolle weer 3 

weken ponykamp georganiseerd. 

Het ponykamp is overdag van 10.00-16.30 uur. 

Tijdens deze week ga je iedere dag uiteraard rijden en nog 

veel meer leuke activiteiten doen! 

Het inschrijfformulier staat op de website! 

 


