
Nieuwsbrief feb’23  
F proevendagen tot de zomervakantie 

Zaterdag 4 februari - Vaantjesdag 

Zondag 5 februari  - Vaantjesdag 

Zaterdag 18 februari - 14+ F proevenavond 

Zondag 19 februari - F3 en hoger 

Zondag 5 maart  - F1/F2 

Zondag 12 maart  - F3 en hoger 

Zondag 2 april   - F1/F2 

Zaterdag 22 april  - 14+ F proevenavond 

Zondag 23 april  - F3 en hoger 

Zaterdag 13 mei  - 14+ F proevenavond 

Zondag 14 mei  - F3 en hoger 

Zondag 4 juni  - F1/F2  

Zaterdag 24 juni   - 14+ F proevenavond 

Zondag 25 juni  - F3 en hoger 

Zondag 23 juli  - Alle niveaus 
 

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! 

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 15 februari een voorleescursus voor ouders en 

jeugd. Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe je het beste 

een proef voor kan lezen. Ook wordt dit in de praktijk 

geoefend. 

De voorleescursus is op woensdag 15 februari van 18.00-

19.00 uur.  

Kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p.  

Opgeven kan in de kantine of via 

de mail. 

  



Nieuwsbrief feb’23  
Theorieavond F2 
Tijdens de F-proevendag van 5 maart 2023 wordt er voor de 

ruiters van de tweed keer F2 ook een 

theorie toets afgenomen. Deze theorie kan 

je thuis zelf leren, maar ook kan je naar de 

theorieavond die wordt georganiseerd bij 

Manege Zwolle. 

Tijdens deze avond wordt alle theorie 

uitgelegd die je moet kennen voor de toets 

zodat je goed bent voorbereid. 

Voor wie?  

Alle ruiters die de proef F2 rijden op 5 maart 2023 

Wanneer? 

Woensdag 22 februari van 18.00-19.00 uur  

====================================== 

 

 
 

Fotoshoot met je favoriete 

pony/paard 

 


