
September 2021 - Mei 2022

Maandag 18 April kun je meedoen met

een paasrit!  Wat moet je kunnen? 

Stap, draf en galop en je  bent minimaal 

11 jaar oud. De rit is van 9.00 uur tot 

11.00 uur incl lunch en kost 55,- De rit 

gaat door bij min. 5 deelnemers  en 

max 10. Opgeven kan van 14 tot 

25 maart!! Via prikbord OF via mail. 

VOL = VOL. De instructeurs delen 

de paarden in. 

Paasrit

Ben jij onder de 11 jaar? Dan 

kun je gezellig meedoen met 

de paaseieren zoeken en eitje�k! 

Hou jij het langst je paasei heel? d

e ac�viteit is op Maandag 18 april 

van 10.00 uur tot 12.00 uur en kost 

3,- opgeven kan van 14 tot 25 maart!

Op het prikbord of via de mail!

Paaseieren zoeken

Dauwtrappen
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag. 

Tussen 5.30 uur en 7.30 uur een 

mooie rit, aansluitend ontbijt. Kosten: 

55,- incl. ontbijt. Opgeven kan van 14 

tot 25 maart!! op prikbord of via mail. 

VOL=VOL. Ook hier geldt, beheersen 

van stap, draf en galop is een pré. 

Ook bij deze rit delen de instructeurs

de paarden in.

Wanneer?20mei van 17 uur tot 21 mei
tot 17.15 uur.Opgeven kan tot en met 11 jaar

Houdt je mail in de gaten voor
extra informa�e! 

Ponykamp
Het seizoen wordt al�jd gezellig afgesloten 

met een BBQ, hoe werkt dit? Je betaald 10,- 

dan krijg je: Broodje hamburger, Saté van de 

BBQ en stokbrood met kruidenboter! +1 

consump�emuntje voor drinken. Om 18.00 uur 

is de bekendmaking van de ruitercompe��e. 

Ben jij als één van de eerste aan de beurt kun 

je nog even naar huis. Betalen bij opgave, dit 

kan aan de bar. Let op: Dit is dus op 23 april! 

Afslui�ng proevendagen

5 februari versie A

5 maart versie B

23 april versie A

+ Ruiter van het jaar 

Proevenmiddagen

Extra informa�e
Tijdens de proevendagen kun je ruiter van 

het jaar worden. Hoe? Er worden elk seizoen

5 proevendagen georganiseerd  waarvan je 

minimaal 3x moet deelnemen. Bij meer 

deelname tellen de 3 hoogste punten.

Opgavelijst van proevendagen hangen op 

het prikbord in de kan�ne. 5 dagen voor de 

proevendag staat de startlijst op onze site 

onder het kopje: Startlijst. Van de overige 

ac�viteiten krijg je ruim op�jd een mail met 

flyer en inhoud, opgeven, �jden en kosten.


