
    Manegekamp 

      

Hallo ponyliefhebbers, 

 

Speciaal voor de ruiters die het heel leuk vinden om in hun vrije tijd heel veel met pony’s 

bezig te zijn, organiseren wij een manegekamp. Dit is een speciaal kamp waarbij we de 

omgang met de pony willen verbeteren en waarbij je hele leuke dingen samen met je 

lievelingsdieren gaat doen. We doen alle activiteiten op de manege. 

 

De activiteiten die we gaan doen zijn poetsen, opzadelen, rijden, wandelen met de pony, op 

muziek rijden, gymnastieken, modeshow met je paard, toileteren, vlechten, FNRS proefjes 

rijden, voltigeren en nog veel meer. 

 

Je mag een dag verkleed komen bijvoorbeeld als prinses, ridder of cowboy om te rijden 

met je paard. Natuurlijk moet je die dag ook je paard heel mooi maken! Dit zal niet de 

eerste dag zijn dus dit geven wij op tijd aan en leggen we je nog op kamp uit hoe en 

wanneer we dat doen.    

 
Wij beginnen iedere ochtend om 9.00 uur met het voeren, uitmesten en bijstrooien van 

de pony’s en paarden, als jij het leuk vind mag je daar ook mee helpen.  

 

Het middag eten word door ons verzorgd, verder zorgen wij voor drinken en andere 

lekkere tussendoortjes. 

 

Manegekamp duurt 4 dagen van ’s ochtends 9:00 uur tot ’s middags 16:00 uur je blijft 

dus niet op de manege slapen. 

 

Wat je wel mee moet nemen is je veiligheidscap (norm EN 1384), laarzen, rijbroek, zweep 

en wij raden een bodyprotector aan. Ook is eventueel mogelijk om een bodyprotector 

op de manege te huren. 

 

Het manegekamp hebben we in 2 groepen verdeeld. 

 

Groep 1 

Donderdag 11 juli t/m zondag 14 juli. 

 

Groep 2 

Maandag 12 augustus  t/m donderdag 15 augustus. 

 

Als je mee wilt doen graag zsm opgeven bij de bar, de kosten 

bedragen €215,-  

 

Betaling graag z.sm. op rekeningnr: NL45 RABO 01389.08.192 onder vermelding van 

naam en manegekamp 2019 Groep 1 of 2. 

Contant of pinnen aan de bar mag natuurlijk ook! 

 

Groetjes, 

Team ‘t Halster. 

 

……………………………………………………………………………………………......................... 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer(s):………………………………………………………………………………………. 

 

Leeftijd:…… Manegekamp 2019   Groep 1/Groep 2  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Betaald op       :………………    Betaalwijze:  PIN     CONTANT     BANK     Afschrijving 


