
                                                                                                                                             

 

Ponykamp 
Hallo Ruiters en Amazones,  

 

Kunnen jullie al zonder beugels galopperen in de groepsles? Dan kun je dit jaar voor 

ponykamp opgeven in de zomer vakantie. Je krijgt dan een pony en die mag je dan 

helemaal zelf verzorgen. Natuurlijk vertellen wij je precies hoe jij je kameraadje het beste 

kunt verzorgen, het zadel en hoofdstel horen daar natuurlijk ook bij. 

 

Oisterwijk wordt omringd door prachtige bossen en vennen waar je prachtige buitenritten 

kunt maken. 

Je kunt zelfs herten en eekhoorntjes tegenkomen, dus reken maar op een aantal stevige 

bosritten, daarbij gaan we ook weer gebruik maken van onze crossbaan met waterbak, 

boomstammen en zandberg!! 

Als het lekker weer is zetten we onze waterglijbaan weer op, waar je met je luchtband vanaf 

kan glijden! Super leuk bij warm weer. 

 

Wij beginnen iedere ochtend om 8.30 uur met het voeren, uitmesten en bijstrooien van de 

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

 

Verder organiseren wij een dressuur of springwedstrijd en een behendigheidsrace.  

Ponykamp duurt 4 dagen van ’s ochtends 9:00 uur tot ’s avonds 17:00 uur je blijft dus niet op 

de manege slapen. 

 

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

tussendoortjes, je hoeft dus verder niets mee te nemen.  

 

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

evt. Regenkleding. Je moet een bodyprotector aan voor de buitenritten ook is eventueel 

mogelijk om een bodyprotector op de manege te huren voor tijdens de buitenritten. 

 

De ponydagen hebben we in 2 groepen verdeeld. 

 

Groep 1 

Zondag 7 juli t/m Woensdag 10 juli.  

 

Groep 2 

Maandag 15 juli t/m Donderdag 18 juli 

 

Als je mee wilt doen graag binnen 3 weken opgeven bij de bar, de kosten bedragen €215.- 

We hebben maar een beperkt aantal plekken vol = vol. 

 

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

en ponykamp 2019 Groep 1 of 2, je betaling is je reservering! 

Contant of pinnen aan de bar mag natuurlijk ook! 

 

Groetjes, 

Team ’t Halster. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Leeftijd:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ponykamp 2019                  groep 1/  groep 2 (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

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


