Overzicht data verschillende activiteiten 2019
Januari
2,3 en 4

Pannenkoekenritten; gezellige buitenrit en
daarna pannenkoeken eten. Ervaring niet vereist,
wel van te voren doorgeven. Kosten 25,- pp

5

Oliebollenspringen; Speel je spel!! Leuke
springwedstrijd. Alle hindernissen hebben een
bepaald aantal punten. Stel je eigen parcours
samen en verzamel zoveel mogelijk punten.
Kosten 15,- pp eigen paard/pony E 10,-

12

F proef versie B

26

S proef vanaf jan 2019 ook vaardigheidsproeven
voor de beginners. S 10 en S 20

Februari
9

V proef .Speciaal voor de kinderen die de 5
extra voltige lessen hebben gevolgd.

16

Carnavals verkleed wedstrijd. In 2 , 4 of 6 tallen
wordt er een proef gereden. De teams worden
beoordeeld op de onderdelen van de proef , de
orginaliteit en de gekozen muziek.

23

F proef Versie A

25 febr t/m 3 maart

Voorjaarsvakantie en geen gewone lessen

25,26,27

Dagjes ponykamp. Gezellig de hele dag op de
manege en je eigen pony verzorgen. Aan het
eind gaan we , wanneer het weer dit toelaat een
buitenrit maken of anders in de bak rijden.

28

Indoor Cross parcours. Gelegenheid om onder
begeleiding indoor een crossparcours te
springen. De lessen zullen om 16.00 / 17.00 en
18.00 uur zijn Kosten E 17,50 eigen paard/pony
E 12,50. Ervaring vereist min S 40 met 3 pp

Maart
1

Indoor Cross parcours. Gelegenheid om onder
begeleiding indoor een crossparcours te
springen. De lessen zullen om 16.00 / 17.00 en
18.00 uur zijn Kosten E 17,50 eigen paard/pony
E 12,50. Ervaring vereist min S 40 met 3 pp

2 en 3

Indoor Cross parcours. Gelegenheid voor ruiters
met eigen paarden en pony's om zonder
begeleiding indoor een crossparcours te springen
Kosten E 7,50 per combinatie

9

F proef Versie B

16

S en VA proef

23,30,31

Oefendagen Voorjaarstripalon

April
6,7

Oefendagen Voorjaarstripalon

14

Voorjaarstripalon ; Wedstrijd bestaande uit 3
onderdelen van de paardensport. In de ochtend
een dressuurproef , in de middag een
springparcours met aansluitend de cross.
Ervaring vereist F 4 diploma en S 40 met 3 pp
Dressuurproef is versie B

19,20,21,22

Paasweekend vrij t/m ma geen gewone lessen.
Wel kun je mee met de paasritten..prachtige
buitenrit met na afloop een kop koffie /thee en
iets lekkers. Kosten E 25,- pp Kijk tzt voor de
actuele data en tijden.

27 april tm 4 mei
30

Let op zaterdag 27 april geen les ivm
Koningsdag verder Mei vakantie
Dagjes ponykamp. Gezellig de hele dag op de
manege en je eigen pony verzorgen. Aan het
eind gaan we , wanneer het weer dit toelaat een
buitenrit maken of anders in de bak rijden.

Mei
1

Dagjes ponykamp. Gezellig de hele dag op de
manege en je eigen pony verzorgen. Aan het
eind gaan we , wanneer het weer dit toelaat een
buitenrit maken of anders in de bak rijden.

2,3

Outdoor springparcours. Gelegenheid om onder
begeleiding een springparcours te springen. De
lessen zullen om 16.00 / 17.00 en 18.00 uur zijn
Kosten E 17,50 eigen paard/pony E 12,50.
Ervaring vereist min S 40 met 3 pp

4,5

Outdoor springparcours. Gelegenheid voor
ruiters met eigen paarden en pony's om zonder
begeleiding een springparcours te springen
Kosten E 7,50 per combinatie

11

F proef versie A

25

S en VA proef

30,31

Hemelvaartsweekend geen lessen of activiteiten

Juni
1,2

Hemelvaartsweekend geen lessen of activiteiten

8

F proef versie B

10

Pinkstermaandag geen lessen of activiteiten

15

S en VA proef

29

Teamspringen; Super spannende springwedstrijd

met een gastruiter als teamcaptain. Je gaat eerst
samen met je team het parcoursverkennen. Kies
de snelste route want het gaat om strafpunten en
daarna de snelste tijd. De gastruiters strijden in
de laatste ronde om de snelste tijd!! Daarna is er
nog een winninground voor de beste ( )
teams!! .Stel zelf een team samen bestaande uit
3 ( MVH ) ruiters en geef je op. Wij zorgen voor
de (inter) nationale gastruiters. Ervaring vereist
S 40 met 6 pp
Juli
6

F proef Versie A

13

S en VA proef

21 juli tm 31 aug

Zomervakantie

21 /tm 27

1e ponykampweek; Een week lang logeren op
de manege en de hele dag bezig zijn met je
“eigen”paard of pony...Kijk op de website en
MVH app voor uitgebreide informatie

26

Let op; is op de vrijdag!! F en S proef op 1 dag
Versie B
ivm ponykamp is er beperkt plek.

28 juli t/m 3 aug

2e ponykampweek

Augustus
2

Let op; is op de vrijdag!! F en S proef op 1 dag
Versie A
ivm ponykamp is er beperkt plek

4 t/m 17

Manege gesloten

18 t/m 24

3e ponykampweek

23

25 t/m 31
30

Let op; is op de vrijdag!! F en S proef op 1 dag
Versie B
ivm ponykamp is er beperkt plek.
4e ponykampweek
Let op; is op de vrijdag!! F en S proef op 1 dag
Versie A
ivm ponykamp is er beperkt plek

September
14

F proef Versie A

21

S en VA proef

28,29

Oefendagen Herfst Tripalon

Oktober
5,6,12,13
20

Oefendagen Herfst Tripalon
Herfst Tripalon: Wedstrijd bestaande uit 3

onderdelen van de paardensport. In de ochtend
een dressuurproef , in de middag een
springparcours met aansluitend de cross.
Ervaring vereist F 4 diploma en S 40 met 3 pp
Dressuurproef is versie A
20 okt t/m 27 okt

Herfstvakantie

21,22,23

Dagjes ponykamp. Gezellig de hele dag op de
manege en je eigen pony verzorgen. Aan het
eind gaan we , wanneer het weer dit toelaat een
buitenrit maken of anders in de bak rijden.

24

Indoor of outdoor Spring-Cross parcours.
Gelegenheid om onder begeleiding indoor of bij
mooi weer een spring-crossparcours te springen.
De lessen zullen om 16.00 / 17.00 en 18.00 uur
zijn Kosten E 17,50 eigen paard/pony E 12,50.
Ervaring vereist min S 40 met 3 pp

25

Indoor of outdoor Spring-Cross parcours.
Gelegenheid om onder begeleiding indoor of bij
mooi weer een spring-crossparcours te springen.
De lessen zullen om 16.00 / 17.00 en 18.00 uur
zijn Kosten E 17,50 eigen paard/pony E 12,50.
Ervaring vereist min S 40 met 3 pp

25,26

Indoor of outdoor Spring-Cross parcours.
Gelegenheid voor ruiters met eigen paarden en
pony's om zonder begeleiding indoor of bij
mooi weer een spring-crossparcours te springen
Kosten E 7,50 per combinatie

November
9

F proef versie B

23

S en VA proef

27

Sinterklaasmiddag op de manege. Lessen
vervallen en kunnen ingehaald worden

December
7

F proef versie A

14

S en VA proef

21 dec t/m 5 januari

Kerstvakantie

23,24

25 t/m 1 januari

Pannenkoekenritten; gezellige buitenrit en
daarna pannenkoeken eten. Ervaring niet vereist,
wel van te voren doorgeven. Kosten 25,- pp
Kerst en Oud en Nieuw. Manege gesloten

Januari 2020
2

Pannenkoekenritten; gezellige buitenrit en
daarna pannenkoeken eten. Ervaring niet vereist,
wel van te voren doorgeven. Kosten 25,- p

