Pimp my pony
Zaterdag 23 maart
organiseerd Emma van
Esveld als examenopdracht
voor de opleiding
Paardensport- en
Instructeur niveau 4 van het
Aeres MBO Barneveld het
evenement ‘Pimp my Pony’.
We gaan die middag vanaf
14:00u pony’s versieren,
daar leuke foto’s van maken
en daarna in de kantine
hoefijzers versieren! Lijkt dit
je leuk, geef je dan op via
de mail of aan de bar!
Kosten €5 per persoon.
Thema maand en
zitcompetitie
De maand maart staat in
het teken van de
zitcompetitie! Houding, zit,
zitproef oefenen en alles
wat bij je balans komt kijken
zal behandeld worden in de
les! Bij dit thema hoort
uiteraard ook een theorie
bijeenkomst. Deze staat
gepland op zondag 17
maart om 14:00u! Graag
even opgeven als je
aanwezig wilt zijn. Van 11
maart t/m 23 maart zijn de
selectie weken. In de les
kun je een ticket verdienen
voor de selectie dag voor
het zitteam van 2019, deze
word verreden op zondag
14 april of voor het manege
zitcompetitie
kampioenschap die word
verreden op 28 april.
De eerste wedstrijd voor het
nieuwe team is op 23 juni in
Zutphen, de regiofinale.
Vervolgens is op 8
september de kwartfinale in
Assendelft en op 14
september de halve finale
en finale op Horse Event.

Activiteiten kalender
update
De activiteiten kalender van
2019 is geupdate, deze is te
vinden op de website.
Tevens zijn hier de
buitenritten aan
toegevoegd! Opgeven kan
via de mail of bij de bar.
Kleding pasdag
6 april 2019
Zaterdag 6 april is er weer
de mogelijkheid om kleding
te passen en te bestellen.
Denk hierbij aan t-shirt,
vesten, jassen, polo’s etc
voor kids en volwassenen!
Van 13:00u tot 18:00u,
boven bij de kleedruimtes.
Fotoshoot met je
lievelingspaard!
Dinsdag 30 april
organiseren we weer de
fotoshoot! Samen van jou
en je lievelings pony of
paard maakt Kim foto’s,
deze krijg je naderhand via
de mail gestuurd. De kosten
voor deze minishoot zijn
€20,-. De minishoot duurt
15 minuten. Tijd vanaf
13:30u.
Workshop Q4
Horseprofile 2 april 2019
Wil jij jezelf en je paard
beter leren begrijpen, dan is
deze avond wat voor jou!
De avond zal een
informatieve avond zijn
waarin Suzanne Hoff je
meeneemt in de wereld van
Q4Horseprofile, hoe dit
werkt en waar je het zoal
voor kan gebruiken. Ben je
aan het eind van de avond
nieuwsgierig gemaakt en wil
je graag een vervolg aan
geven voor jezelf, maak dan
een afspraak met Suzanne!

“Hoe goed ken jij jezelf
écht? En in welke mate ken
jij de voorkeuren van je
paard? Zijn er momenten
dat je het gevoel hebt dat je
niet verder komt in de
training? Of dat je angstig,
boos of moedeloos wordt
omdat je niet begrijpt
waarom je paard reageert
zoals hij doet? Gaat het
rijden prima, maar ben je op
zoek naar manieren om nóg
meer uit je training of
wedstrijd te halen?
Met Q4Horseprofile wordt je
geholpen om inzicht te
krijgen in jouw eigen
voorkeursgedrag en dat van
je paard. We leren je hoe je
optimaler kunt afstemmen
op de behoefte van je
paard. Hierdoor gaan jullie
prettiger met elkaar om en
train je effectiever met
betere resultaten.”
Aanvang: 19.00 uur Entree:
gratis, Opgeven aan de bar
of per mail!
Lessen met pasen en
pinksteren
De lessen die vervallen van
pasen (maandag 22 april)
kunnen vanaf heden
ingehaald worden! Let op
dat deze les gepland wordt
vóór 30 april 2019. Daarna
komt de les te vervallen. De
lessen die vervallen van
pinksteren (maandag 10
juni) kunnen ingehaald
worden tussen 1 mei en 31
juli 2019.
Extra inhalen
zomerperiode
Tijdens de zomervakantie
periode hebben wij een
kleine wijziging wat betreft
het inhalen van de lessen.
Normaal gesproken kan je

met een
kwartaalabonnement per
kwartaal 1 les inhalen (dit
kun je lezen in de
kwartaalvoorwaarden die op
onze website
www.manegezeewolde.nl
staan). Deze inhaalles is al
niet gebruikelijk met het
systeem waar we mee
werken.
Echter tijdens de vakantie
periode tot en met
september 2019 willen wij u
de gelegenheid geven om
totaal 4 gemiste lessen in
halen. Indien je langer op
vakantie gaat kun je dus dit
keer in het kwartaal van mei
t/m juli maximaal 2 lessen
totaal inhalen, en maximaal
2 lessen in het kwartaal van
aug t/m oktober. inhalen.
Indien je vakantie al
bekend is, kun je ook voor
die tijd gebruik maken van
de inhaalmogelijkheden.
De kwartalen zijn bewust
verdeeld in feb-apr, mei-jul,
aug-okt en nov-jan, zodat
de vakantie periode in twee
kwartalen valt, zodat er
meer inhaalmogelijkheid is
voor de vakantie.
Carrousel
Beide teams hebben de
proeven klaar en het echte
trainen is begonnen! Iedere
vrijdag avond om 19:00u en
21:00u rijden de teams
onder leiding van Bo. Op 31
maart zal de oefenwedstrijd
voor beide teams plaats
vinden in Houten.
De ponycarrousel start 2
juni in Nieuwe Wetering de
divisie wedstrijd en de
paardencarrousel komt 16
juni aan start in Houten.

Spring & zit les
Zondag 17 maart
Zondag 8 april
Zondag 5 mei
Zondag 21 juli
Zondag 29 september
Deze lessen kunnen
gebruikt worden als extra
les, inhaalles of om
guppenpunten te gebruiken.
De indeling wordt als volgt
samengesteld: 1 springles
voor het niveau F3 en F4 en
1 springles voor F5 en
hoger, tenzij de instructrice
anders aangeeft (ook
wanneer er geen proeven
gereden worden).
Buitenritten 2019
De volgende 2 uurs ritten
staan gepland:
Maa 22-4 start 10:00u
Zon 12-5 start 10:00u
Don 30-5 start 6:00u (met
ontbijt)
Maa 10-6 start 10:00u
Zon 30-6 start 10:00u
Zon 14-7 start 10:00u
Zon 11-8 start 10:00u
Zon 8-9 start 10:00u
Zon 13-10 start 10:00u
Wintercompetitie
dressuur en springen
De competities zijn van
start! De strijd is
losgebarsten en iedereen
doet hard zijn best om hoge
punten te scoren en een net
parcours te rijden. De
tussenstanden zijn te
vinden op de website, 30
maart (springen) en 6 april
(FNRS dressuur) zal de
finale zijn!

Kampen 2019
Trainingsweekend voor volw:
23&24-3
&Trainingsweekend voor volw:
18&19-5
Ponyvakantiewk 1: 22-7 t/m 26-7
Instructiewk: 29-7 t/m 2-8
Guppenkamp: 8 & 9 -8
Ponyvakantiewk 2: 12-8 t/m 16-8
Trainingsweek: 19-8 t/m 23-8
Ponyvakantiewk 3: 26-8 t/m 30-8

De inschrijfformulieren voor
de kampen zijn in de
kantine verkrijgbaar!

