
Nieuwsbrief sept’22  
F proevendagen  
De F proevendagen zijn bekend! 

Zet ze vast in de agenda! 

Zondag 11 september - F3 en hoger  

- voor selectie Zitcompetitie 

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! 

 

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! 

 

Zitcompetitie 2022 

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! 

Wil je meedoen? Geef je op voor de selectie op 11 

september! 

 

  



Nieuwsbrief sept’22  
Nieuwe pony’s 
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben, zijn er 3 

nieuwe pony’s op stal. Deze 3 pony’s komen van dezelfde 

stal als Pollie, Appie en Garfield. We hopen dat jullie veel 

plezier met ze hebben in de lessen! 

 

Paddington 
Paddington is een lieve pony die soms 

nog wel iets voorwaarts is. Je zal 

paddington tegen komen vanaf de half 

gevorderde lessen. Paddington vindt 

springen heel erg leuk en kan dan ook 

fanatiek worden. 

 

Nala 
Nala is een lieve beginnerspony die je tegen 

zal komen vanaf de half uurslessen. 

Nala is heel lief in de stal en vindt het 

lekker om gepoetst te worden. 

 

 

Winnie 
Winnie is een vos ruin die je zal tegen 

komen vanaf de halfgevorderde 

lessen. Winnie vindt het springen erg 

leuk. 

Op stal kan hij een beetje boos doen, 

dus daarom moet hij worden 

opgezadeld op de poetsplaats. 

 

 

 

Wisseling personeel 
Binnen het instructieteam: 
We hebben voor meerdere dagen een nieuwe instructeur 

erbij: Jaron. 

Jaron heeft veel ervaring met het geven van manegelessen 

en het opleiden van ruiters. 

Jaron geeft inmiddels op maandagavond, dinsdagmiddag, 

woensdagmiddag en vrijdagavond verschillende lessen! 

 

Melinda gaat ons helaas verlaten. 

Per 1 oktober a.s. zal Melinda ons team verlaten. Wij 

vinden dit erg jammer, maar gelukkig wil ze in de 

toekomst nog wel een keer invallen wanneer dat nodig 

is en haalbaar is.  

 

Danielle gaat meerdere lessen geven. Op dit moment geeft 

Danielle al les op de donderdagavond, maar per 1 oktober 

zal zij meer lessen gaan geven. 

 

Binnen het stalteam: 

Op de zondag gaat Marjolein helaas stoppen met de 

stalwerkzaamheden en dit gaat Maud overnemen. 

Maud heeft hiervoor stage gelopen bij Manege Zwolle ne is 

bij sommigen al bekend. 

 

Leroy had een andere uitdaging gevonden, maar dit beviel 

hem niet. Waardoor hij per half/eind september weer terug 

zal komen bij Manege Zwolle op stal! 

 

Marit heeft een tijdje op stal gewerkt, maar dit bleek voor 

haar helaas te zwaar en daardoor is ze gestopt. 

 


