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Nieuwsbrief van Manege de Ruif - Sloterweg 675 - 1066 CA  Amsterdam - tel: 020-6156667 

 
nummer 9, juli 2015 

 

In dit nummer o.a.: 

Dit nummer staat vooral in het teken van kampioenen. 

En daarvan hebben wij er heel veel op onze manege: 

de kampioen der kampioenen, de carrouselkampioen, 

de zitkampioen, en de lessencompetitiekampioen.  

Geniet ervan en van de zomer! 

 

 

Colofon 

’t Stokpaardje verschijnt elke 6 tot 8  weken (m.u.v. de 

zomerperiode), is gratis en is bedoeld voor iedereen 

die op welke manier dan ook betrokken is bij Manege 

De Ruif. ’t Stokpaardje wordt digitaal verstuurd. Wilt u 

ook een exemplaar? Schrijf je in via onze website 

www.manegederuif.nl.  

 

 

“t Stokpaardje nummer 10 verschijnt in aug/sept 2015. 

Bijdragen kunt u hiervoor mailen naar: 

communicatie@manegederuif.nl 

 

 

In de zomerperiode zijn er op 
donderdag geen pony- en 
paardrijlessen.  
 
Maandag 17 augustus gaan alle 
lessen weer van start volgens 
het normale lesrooster.  
 
Extra Ponylessen zondag 6 september 
09:00 u - Gevorderd  
10:00 u - Beginners+  
10:45 u - Beginners  
11:30 u - Half gevorderd  

Opgeven via www.manegederuif.nl/zomerlessen. 

Maak gebruik van het veld opmerkingen om aan te 

geven wanneer je wilt rijden op 6 september. 

Lessencompetitie 
groot succes! 
Dat er op onze manege De Ruif veel creatieve 

kinderen, lesgroepen, teams, duo’s en volwassenen 

aanwezig zijn, dat wisten we. Maar de 

lessencompetitie van afgelopen 14 juni overtrof onze 

verwachtingen. Het deelnemersveld was groot en 

gemêleerd. Iedereen had zijn uiterste creatieve best 

gedaan om de jury te verwonderen en dus met zijn of 

haar lesgroep of een deel daarvan met de wisselbeker 

naar huis te gaan. Alles is uit de kast gehaald. We 

zagen boeren, blauwe ridders, een regenboog, 

spoken, minions, moulin rouge en nog veel en veel 

meer. De jury had echt een zware taak. Alle jeugdige 

deelnemers hadden tussendoor ook nog energie over 

om mee te doen aan de human ball, de menselijke 

variant van horseball dus. En tot slot nog een goed 

verzorgde bbq. Kortom, alle ingrediënten voor een 

zeer geslaagde dag. Iedereen hartelijk dank voor jullie 

deelname. Vrijwilligers, medewerkers en iedereen die 

geholpen heeft: bedankt voor jullie inzet. 

René van Sloten, bedrijfsleider 

  

http://www.manegederuif.nl/
mailto:communicatie@manegederuif.nl
http://www.manegederuif.nl/zomerlessen
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Van de wedstrijdcommissie:  

De Dag der Kampioenen op 7 juni was een mooie afsluiting van een succesvolle wedstrijdseizoen 2014-
2015. Marjolein Tijstermann is de gelukkige Kampioen der Kampioenen 2015 geworden, na een hele mooie F-
proef op Deveny. Daarmee won ze ook mooi dekje van onze sponsor Ruitersport Totaal. Na zondagen vol F-
proefjes, pas de deux, onderlinge wedstrijden en natuurlijk de selectiewedstrijden voor de zitcompetitie, kijken 
wij vol trots terug op een succesvol en spannend wedstrijdseizoen. Er was heel veel animo. Dit jaar hebben wij 
een nieuw wedstrijdrecord bereikt met 103 unieke ruiters en 536 starts! We hebben genoten van de geweldige 
creaties tijdens de pas de deux, geweldige sprongen tijdens de springwedstrijden (de een nog sneller dan de 
ander) en soms hele hoge punten bij de F-proeven! We willen jullie bedanken voor jullie deelname, hulp en 
enthousiasme!  

 
Wij wensen iedereen een fijne (hippische) zomervakantie en hopen jullie weer te mogen begroeten in het 
nieuwe wedstrijdseizoen. We beginnen weer in september - houd de website en Facebook in de gate voor de 
exacte datum en alle details. 

De Wedstrijdcommissie 
Anna Wanders, Noortje van Genugten, Sandra van der Woude  

Ruitersport Totaal uit Lijnden sponsor van de Kampioenschappen 2014-2015:  

.  

 

www.ruitersporttotaal.nl 

  

http://www.ruitersporttotaal.nl/
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De dag der Kampioenen:  
de winnaars 
Het wijdstrijden seizoen 2014-1015 was weer een 

groot succes! Het was heel gezellig dit jaar met 

iedereen die mee heeft gedaan. Ik heb dit jaar m’n 

proeven op veel verschillende pony’s gedaan zoals: 

Tanja, Spooky, Wendy,  Deveny en nog veel meer. 

Het kampioenschap heb ik gereden op Deveny en 

daar had ik zeker geen spijt van. Ik heb vaker proefjes 

op Deveny gereden en 1 keer 243 punten op haar 

gehaald. Door die score mocht ik meedoen aan de 

dag der kampioenen.  Ik vond het echt een top dag! 

Van dit wedstrijd seizoen heb ik veel geleerd en het 

was een super leuke ervaring! Ik hoop dat er volgend 

seizoen weer zoveel mensen meedoen als dit jaar. 

Iedereen bedankt voor de hulp met de wedstrijden en 

tot volgend jaar. 

Met vriendelijke groet  Marjolein Tijsterman 

 

 

Ik ben Stephany Streumer en ik heb samen met mijn 

paard Bliksum meegedaan met de Dag der 

Kampioenen op 7 juni. Ik was al vroeg op stal om 

Bliksum in te vlechten en te poetsen voor de 

wedstrijd. Daarna heb ik mezelf in mijn wedstrijdoutfit 

gehesen en ben toen Bliksum los gaan rijden in de 

buitenbak. Om 13.52 mochten we dan eindelijk het 

KNHS proefje rijden…Aan het einde van de dag bleek 

dat Bliksum en ik 195 punten hadden behaald en dat 

we 2e van de dag waren geworden!! We kregen een 

super mooie beker en een cadeaubon van Ruitersport 

totaal. Het was een geslaagde dag en ik wil graag 

iedereen bedanken die deze dag (en natuurlijk de rest 

van het wedstrijdseizoen) tot een succes hebben 

gemaakt. 

Met vriendelijke groet, Stephany  
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NK Carrouselrijden  

Tweede plaats voor onze 
Paardencarrousel Manege de Ruif! 

Op zondag 31 mei vertrokken 14 Zorro's, een uit de 
kluiten gewassen Esmeralda en 13 paarden vanaf 
Manege de Ruif naar manege Zilvia's Hoeve in 
Houten voor het NK Carrouselrijden. Dat klinkt best 
eenvoudig maar daar komt nogal wat voorbereiding 
en organisatie bij kijken.  

Het carrouselseizoen begint voor ons al in september. 
Het team wordt samengesteld en er wordt vanaf dan 
gewerkt aan het creëren van een flitsende 
manoeuvre. Dit is inmiddels het derde jaar dat we 
mee hebben gedaan aan het NK met de 
paardencarrousel dus het scheelt dat de meeste 
ruiters en paarden al enigszins weten wat de 
bedoeling is. Er worden commissies gevormd voor de 
kleding, de muziek, het transport etc en er zijn 
regelmatig carrouselavonden waarin we de lopende 
zaken bespreken en de manoeuvre verder uitwerken.  

Tot zover de theorie. In de praktijk is het natuurlijk 
vooral een kippenhok van voornamelijk meiden die 
allemaal iets anders vinden. Hevige discussies over 
de outfits, de muziek, wie nou verkeerd reed bij dat 
ene figuur, en waarom dat andere figuur  “gewoon 
echt niet past hoor juf”.  De situatie in het Midden-
Oosten is er niks bij. Paarden die uitvallen, ruiters die 
uitvallen, ruiters die gelanceerd worden, je maakt wat 
mee in zo'n seizoen! Er vloeit regelmatig een traantje, 
maar gelukkig meestal van het lachen. 

Vanaf januari staan alle neuzen ineens weer dezelfde 
kant op, want er moet natuurlijk wel gepresteerd 
worden op het NK! In de laatste maanden naar het NK 
wordt er elke week vergaderd en krijgt de manoeuvre 
definitief vorm. De vredesonderhandelingen in het 
Midden-Oosten verlopen ineens verbazingwekkend 
soepel en er wordt zelfs democratisch gekozen voor 
een thema. Er wordt druk gecommuniceerd in de 
groepsapp over alle verschillende aspecten van het 
NK en als je een uurtje je telefoon weglegt heb je 
gemiddeld 2316 ongelezen berichten.  

Dat klinkt allemaal best intensief maar het is vooral 
heel erg leuk! Carrouselrijden is een geweldige vorm 
van paardrijden en het is super om met de hele groep 
naar zo'n NK toe te werken. Er wordt hard gewerkt 
maar er wordt ook ontzettend veel gelachen en we 
zijn na drie jaar tijd echt een hecht team geworden.  

In april kiezen we definitief voor het thema Zorro en 
wordt de kleding en de muziek daarop aangepast. De 
vader van Marissa wordt vrijwillig aangewezen als 
muziekman en krijgt een snelcursus in wat het 
verschil is tussen stap, draf en galop. Sowieso worden 
alle mannen die op dinsdagavond loslopen op de 
manege altijd meteen ingezet als videoman, 

stalknecht, ober of manusje van alles. Met frisse 
tegenzin zetten ze zich in voor hun meiden maar we 
zijn ontzettend blij met ze! Dank jullie wel. 

In de laatste weken voor het NK blijkt dat we een 
bijzonder probleem hebben: de manoeuvre is te lang! 
Het protocol is echter al ingeleverd dus we moeten 
toch proberen om de huidige proef binnen de 12 
minuten te rijden. Als hij langer duurt krijg je per 
seconde aftrek dus dit is van essentieel belang. Het 
tempo moet omhoog, de overgangen moeten sneller 
en de juf moet rennen naar de X voor het groeten en 
afgroeten want daar valt veel tijdwinst te halen. Op de 
laatste dinsdag voor het NK rijden we drie keer de 
hele proef maar het lukt ons helaas niet om hem 
binnen de 12 minuten te rijden. We hopen dit te 
kunnen compenseren met onze originele outfit en het 
correct rijden van de proef en dat de schade daarmee 
meevalt. 

En dan is het zondag 31 mei. Voor het eerst mogen 
we in de middag starten dus iedereeen verschijnt voor 
de verandering uitgeslapen op de manege. Het laden 
hebben we inmiddels ook goed onder de knie en 
paarden en ruiters arriveren daardoor mooi op tijd in 
Houten. Daar beginnen we meteen met schminken 
want iedereen krijgt een Zorro masker en snor op zijn 
gezicht geschilderd. We zeggen 12 keer tegen 
Marissa dat ze er NIET AAN MOET ZITTEN. Ook 
zeggen we tegen de juf dat ze NU #@%GRMPF 
EENS STIL MOET ZITTEN. De juf luistert helaas niet 
dus loopt de rest van de middag met een verticale 
Zorro snor over haar wang. Marissa ziet er aan het 
einde van de proef uit als Zwarte Piet, oude stijl. 
Gelukkig hebben we de foto's nog.  

Als iedereen er -soort van- uitziet als Zorro is het tijd 
om te gaan zadelen. Ook dat verloopt redelijk soepel 
en voor we het weten zit iedereen te paard en zijn we 
aan het inrijden. Helaas blijkt tijdens het inrijden dat 
Rocky geblesseerd is en drie minuten voor we de 
hoofdring in moeten wordt reservepaard Djeida 
ingezet en moet Map overstappen van Rocky op 
Djeida. Gelukkig heeft reserve Melissa Djeida goed 
ingereden en kan Map in een beweging door. Map is 
daarmee meteen de held van de dag, superknap 
gedaan! Esmeralda stopt hier en daar nog wat shirts 
in rijbroeken, trekt sjerpen goed en probeert Zwarte 
Piet nog wat bij te werken. En dan is het tijd om de 
hoofdring te betreden. 

De proef gaat heel erg goed! Vanaf de zijkant wordt 
de proef getimed en naar het einde toe wordt het heel 
erg spannend. Gaan we het halen binnen de 12 
minuten? De seconden tikken snel weg maar het kan 
nog steeds. Als we aan het afgroeten toe zijn gaat de 
juf in rengalop naar de X, groet de jury en daarmee 
wordt de tijd gestopt. Het resultaat: 11 minuten en 57 
seconden!!! Ongelofelijk, nog drie seconden over. 
Geweldig gedaan. We verlaten euforisch de ring en 
zijn erg tevreden met de proef, nu nog afwachten wat 
de jury ervan vindt.  
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Omdat we een tijdje op de vrachtwagen moeten 
wachten mogen de paarden gelukkig even op stal 
staan en kunnen ze bijkomen van hun topprestatie. 
Aan het einde van de middag moeten we ons melden 
voor de prijsuitreiking en daar blijkt dat we een 
geweldig resultaat hebben behaald: we zijn tweede 
geworden met slechts een minimaal verschil met de 
nummer een. Bovendien zijn we ook tweede 
geworden bij de Prix d'Elegance, de prijs voor de 
groep die er het meest verzorgd uitziet. We zijn 
ontzettend trots op dit resultaat en hebben onszelf 
echt overtroffen dit jaar!  

Heel veel dank aan iedereen die zich het afgelopen 
jaar heeft ingezet voor de paardencarrousel. We 
kijken uit naar het volgend seizoen en beginnen in 
september weer met alle voorbereidingen. Voor 
volgend jaar hebben we nog een paar plaatsen in de 
groep dus mocht je na dit verhaal enthousiast 
geworden zijn dan kun je je even melden bij 
instructeur Rebecca Peijpers. Graag tot volgend jaar! 

Het fotoverslag:  

Inladen 

 

Zorro’s in wording

 

De paarden worden opgetoomd als echte 

Tornado (het paard van Zorro
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Het losrijden
 

De manoeuvre
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Wachten op de uitslag

 

 

De tweede prijs!!! 

================================== 

Verzoek: 
Als het goed is heb je je 6 lessen geboekt. Nu kan het 

gebeuren dat je onverhoopt toch niet kunt. Wil je dan 

zo vriendelijk zijn dit ruim een dag van te voren aan 

kantoor door te geven, als dat lukt? We kunnen dan 

wellicht iemand anders vragen die op de lijst staat om 

in te halen.  

Krijg je het antwoordapparaat? Spreek dan duidelijk je 

naam en telefoonnummer in. We bellen je dan zo snel 

mogelijk terug! 

Groet, Agnetha 
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Paardencarrousel de Ruif 

zoekt nieuwe teamleden! 

Paardencarrousel Manege de Ruif heeft afgelopen 

seizoen een geweldige prestatie geleverd op de 

Tweede divisie wedstrijd van het NK Carrousel rijden. 

Helaas gaan niet al onze teamleden het volgende 

seizoen en we willen komend seizoen nog beter 

presteren! 

Wat is carrouselrijden 

Onze carrouselgroep bestaat uit 12 ruiters die in een 

geordende colonne met zijn tweeën naast elkaar 

dressuurfiguren uitvoeren. De manoeuvres wordt 

geschreven door de teamleden zeld en gereden op 

door de groepen zelf samengestelde en uitgezochte 

muziek. Carrouselrijden is daarnaast een heel 

gezellige manier om op een totaal andere wijze met 

paardrijden bezig te zijn.  

Wat bieden wij 

 Een gezellig team dat doelgericht wil trainen. 

 Een leuke manoeuvre op muziek. 

 Maandelijks een teamuitje/meeting. 

 Twee wedstrijdmomenten: de tweede divisie 
wedstrijd NK Carrouselrijden (eind mei 2016) en 
de Lessencompetitie op Manege de Ruif (juni 
2016). 

 
Wat wordt er van je verwacht 

Goede beheersing van stap, draf (doorzitten) en 

galop.  

 Wekelijks trainen op dinsdagavond om 21.15 (en 
een vaste reserve vragen indien je onverhoopt 
niet kan). 

 Om carrousel te rijden sluit je een 
lesovereenkomst af bij Manege de Ruif. 

 Een financiële bijdrage aan huur vervoer naar de 
wedstrijdlocatie en aan Manege de Ruif. 
  

Dus lijkt het carrouselrijden je wat? En wil je graag 

met ons trainen om de volgende wedstrijd naar de top 

te rijden? Je bent van harte welkom om op 

dinsdagavond te komen kijken of een keer mee te 

rijden om te onderzoeken of het wat voor je is! Lijkt 

dat je leuk? Meld je dan aan voor een proefles via 

info@manegederuif.nl.  

Heb je nog vragen, stel deze gerust aan onze 

commandant Rebecca Peijpers, of één van onze 

teamleden Groeten,  

Paardencarrousel Manege de Ruif 

 

 

Gerda de Bast nieuwe 

coördinator foyer/bar 

Daan Blokker heeft gedurende vijf maanden met veel 

plezier de functie van coördinator foyer/bar  a.i. 

vervuld. Na een landelijk uitgezette vacature  en 

daarop volgende sollicitatieronde,  heeft het bestuur 

op voordracht van de sollicitatiecommissie  per 15 mei 

jl. Gerda de Bast aangesteld in de functie van 

coördinator voor onze foyer/bar.  Gerda  heeft ruime 

ervaring in administratief en financieel beheer en 

catering. In haar vrije tijd is zij als vrijwilliger actief  bij 

Tuinpark Ons Buiten.  Naast gastvrouw voor onze 

foyer/bar zal Gerda met medewerkers en vrijwilligers 

een bijdrage leveren aan het organiseren van 

evenementen. Zij vindt het een uitdaging om met allen 

die bij het wel en wee van de manege betrokken zijn 

een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige sfeer.  

========================================= 

Vrijwilligers gezocht! 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de bar en 

naar vrijwilligers die ’s avonds en/of op zondag 

staldienst willen draaien.  

Ben je 16 jaar of ouder en kun je wel een zakcentje 

gebruiken, neem dan contact op met René, 

rene@manegederuif.nl voor de staldienst en met 

Gerda, gerda@manegederuif.nl, voor de bardienst. 

========================================= 

De zitcompetitie: wie wordt de best 
zittende manege van 2015?  

  
Op zondag 28 juni was de regiofinale en zijn we met 
12 man/vrouw sterk naar Nieuwe Wetering gegaan. 
Om 8.20 uur verzamelden wij op manege de Ruif. 
Daarna zijn we met z'n allen naar Ruitersportcentrum 
Hoogenboom gegaan. Het was een gezellige dag 
met. Uiteindelijk zijn we tweede best zittende manege 
geworden. Charlotte van Nifterick is tweede geworden 
en mag door naar de halve finale. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@manegederuif.nl
mailto:rene@manegederuif.nl
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Een overzicht zomerrooster PONY-lessen: inschrijven verplicht! 

www.manegederuif.nl/zomerlessen 

PONY 
Zomervakantie week 1 Zomervakantie week 2 Zomervakantie week 6 

Maandag 6 juli 2015 

18:15 u - Beginners 

13 juli 2015 

18:15 u - Beginners 

10 augustus 2015 

GEEN LES 

Dinsdag 7 juli 2015 

18:15 u - Beginners+ / halv. 

Gevorderd samen 

 

14 juli 2015 

18:15 u - Beginners+  

Half gevorderd 

11 augustus 2015 

GEEN LES 

Woensdag 8 juli 2015 

15:45 u - Half gevorderd 

16:30 u - Beginners 

17:15 u - Beginners+ 

18:00 u - Gevorderd 

15 juli 2015 

15:45 u - Half gevorderd 

16:30 u - Beginners 

17:15 u - Beginners+ 

18:00 u - Gevorderd 

12 augustus 2015 

16:30 u - Half gevorderd 

17:15 u - Beginners+ 

18:00 u - Gevorderd 

Donderdag 9 juli 2015 

GEEN LES 

16 juli 2015 

GEEN LES 

13 augustus 2015 

GEEN LES 

Vrijdag 10 juli 2015 

18:15 u - Beginners+ 

17 juli 2015 

18:15 u - Beginners+ 

14 augustus 2015 

GEEN LES 

Zaterdag 11 juli 2015 

12:45 u - Gevorderd 

13:45 u - Half gevorderd 

14:30 u - Beginners+ 

15:15 u – Beginners 

16:00 u – Beginners 

 

18 juli 2015 

12:45 u - Gevorderd 

13:45 u - Half gevorderd 

14:30 u - Beginners+ 

15:15 u – Beginners 

16:00 u – Beginners 

 

15 augustus 2015 

12:45 u - Gevorderd 

13:45 u - Half gevorderd 

14:30 u - Beginners+ 

15:15 u – Beginners 

16:00 u – Beginners/starters 

 

 

Extra mogelijkheden op zondagen om een PONYles in te halen: 

12 juli 2015 

 

12:30 u – Gevorderd 

13:30 u – Half gevorderd 

14:15 u – Beginners+ 

15:00 u – Beginners 

15.45 u – Beginners en starters 

16 én 23 én 30 aug. 
 
12:30 u – Gevorderd 
13:30 u – Half gevorderd 
14:15 u – Beginners+ 
15:00 u – Beginners 
15.45 u – Beginners en starters 

6 september 

09:00 u - Gevorderd  
10:00 u - Beginners+  
10:45 u - Beginners  
11:30 u - Half gevorderd  

 

 

 

  

http://www.manegederuif.nl/zomerlessen
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Zomerrooster 2015 paardrijlessen 
Ook voor de  paardrijlessen is er een zomerrooster. Let op: lessen kunne worden samengevoegd. Dus zorg dat 

uw telefoonnummer bij de manege bekend is. Gaat u op vakantie, dan kunt u uw lessen inhalen volgens het 

normale systeem, binnen de gestelde kwartalen. Geef wel tijdig uw vakantie door zodat wij er rekening mee 

kunnen houden. 

Paard 
Zomervak. 
week 1 

Zomervak. 
week 2 

Zomervak. 
week 3 

Zomervak. 
week 4 

Zomervak. 
week 5 

Zomervak. 
week 6 

Maandag  6 juli  13 juli  20 juli  27 juli  3 aug. 10 aug.  

19:00 jeugd gevorderd  les  les  les  les  les  les  

20:00 jeugd gev. 16 +  les  les  les  les  les  les  

21:00 volw. gevorderd  les  les  ? ?  ?  les  

Dinsdag  7 juli  14 juli  21 juli  28 juli  4 aug.  11 aug.  

19:00 jeugd  les  les  les  les  les  les  

20:00 volw. gevorderd  les  les  les  les  les  les  

21:00 volw.  les  les  les  les  les  les  

Woensdag  8 juli  15 juli  22 juli  29 juli  5 aug.  12 aug.  

19:15 jeugd half gev.  les  les  les  les  les  les  

20:15 volw.  les  les  les  les  les  les  

21:15 volw. half gev.  les  les  les  les  les  les  

              

Donderdag  9 juli  16 juli  23 juli  30 juli  6 aug.  13 aug.  

geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen geen lessen 

              

Vrijdag  10 juli  17 juli  24 juli  31 juli  7 aug.  14 aug.  

19:00 jeugd  les  les  les  les  les  les  

20:00 volw. half gev.  les  les  les  les  les  les  

21:00 volw. Beg. +  les  les   ?  ?  ? les  

Zaterdag  11 juli  18 juli  25 juli  1 aug.  8 aug.  15 aug.  

09:15 jeugd gev. 16+  les  les  les les  les  les  

10:15 jeugd half gev.  les  les  les  les  les  les  

11:15 volw. half gev.  les  les  les  les  les  les  

* lessen met een vraagteken (?) zijn onder voorbehoud.  Let op: lessen kunnen worden samengevoegd bij onvoldoende bezetting! 

Extra paardenlessen op: 16, 23 en 30 augustus; om 10.00 uur junioren en om 11.00 uur volwassen
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Activiteitenkalender  
Datum & Tijd Activiteit Voor info: 

6 juli – 10 juli 
 

Ruiterkamp week 1 info@manegederuif.nl 

13 juli – 17 juli 
 

Ruiterkamp week 2 
 

info@manegederuif.nl 

20 juli Pony’s naar het weiland 
 

 

10 augustus –  
14 augustus 

Instructie ruiterkamp  
 
 

info@manegederuif.nl 

16 augustus 
Van 10.00 t/m 11.00 
Van 11.00 t/m 12.00 
Van 12.30 t/m 16.30 

Extra lessen 
Paard junioren  
Paard volwassen 
Vervangende pony lessen 
 

info@manegederuif.nl 

23 augustus  
Van 10.00 t/m 12.00 
Van 11.00 t/m 12.00 
Van 12.30 t/m 16.30 
 

Extra lessen 
Paard junioren  
Paard volwassen 
Vervangende pony lessen 
 

info@manegederuif.nl 

30 augustus 
Van 10.00 t/m 12.00 
Van 11.00 t/m 12.00 
Van 12.30 t/m 16.30 
 

Extra lessen 
Paard junioren  
Paard volwassen 
Vervangende pony lessen 
 

info@manegederuif.nl 

6 september 
09:00 uur 
10:00 uur 
10:45 uur 
11:30 uur 

Extra lessen 
Pony Gevorderd  
Pony Beginners  
Pony Beginners  
Pony- Half gevorderd 

info@manegederuif.nl 

6 september 
 

Kwart Finale Zitcompetitie  
Hippisch Centrum de Delft te Assendelft 
Manege Ravenswaaij te Ravenswaaij 
 

info@manegederuif.nl 

12 september  
 

Halve Finale & Finale Zitcompetitie 
Horse Event – Ermelo 
 

info@manegederuif.nl 

20 september 
 

Open dag Manege de Ruif 
 

info@manegederuif.nl 

19 t/m 24 oktober Herfst Ruiterkamp (dagkamp) 
info@manegederuif.nl ,  
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