
Zomervakantie 2016 Ponylessen: 

 

Alle reguliere PONY-lessen vervallen in de zes weken van 18 juli tot en met 28 augustus! In die tijd gaan 

de pony’s ook heerlijk zelf drie weken op vakantie op het weiland. 

In tegenstelling tot de reguliere ponylessen, zijn deze 6 lessen wel in te halen. Voor deze lessen moet je je wel 

inschrijven.  

Hoe schrijf je je in? 

1. stuur een mail naar info@manegederuif.nl 
2. vermeld je voor- en achternaam 
3. geef op wanneer je normaal rijdt (dag en tijdstip) 
4. geef je lesniveau op 
5. geef aan wanneer (dag en tijd) je in de zomerperiode komt lessen (zie zomerrooster op pagina 3) 

NIET inschrijven, is NIET rijden! 

De eerste 2 lessen: 

De eerste 2 lessen kun je inhalen in de periode van 1 mei tot en met 31 juli (kwartaal mei/juni/juli); het 

zomerrooster staat op pagina 3. Om iedereen de gelegenheid te bieden te rijden in de zomerperiode zijn er 

naast de lessen zoals vermeld in het zomerrooster, ook extra lessen ingeroosterd: 

Extra lessen op: 

 26 juni (ook regiofinale zitcompetitie) 

 3 juli, 10 juli & 17 juli 

 

De laatste 4 lessen: 

De laatste 4 lessen kun je inhalen in het derde kwartaal (augustus/september/oktober); het zomerrooster staat 

op pagina 3. 

Extra lessen op:  

 28 augustus,  

 4, 11 & 18 september 

In de zomerperiode van 18 juli tot en met 28 augustus zijn er op donderdag géén ponylessen. 

Maandag 29 augustus gaan alle lessen weer van start volgens het normale lesrooster.

  

mailto:info@manegederuif.nl


Een overzicht zomerrooster PONY-lessen: inschrijven verplicht! 

PONY Zomervakantie 
week 1 

Zomervakantie 
week 2 

Zomervakantie 
week 6 

Maandag 18 juli  
18.15 u – Beginners  
 

25 juli 
18.15 u – Beginners  

22 augustus 
GEEN LES 

Dinsdag 19 juli 
18.15 u – Beginners+  
& Half gevorderd  
 

26 juli 
18.15 u – Beginners+  
& Half gevorderd 

23 augustus 
GEEN LES 

Woensdag 20 juli 
15.45 u – Half gevorderd 
16.30 u – Beginners  
17.15 u – Beginners+ 
18.00 u – Gevorderd  
 

27 juli 
15.45 u – Half gevorderd 
16.30 u – Beginners  
17.15 u – Beginners+ 
18.00 u – Gevorderd 

24 augustus 
15.45 u – Half gevorderd 
16.30 u – Beginners  
17.15 u – Beginners+ 
18.00 u – Gevorderd 

Donderdag 21 juli 
GEEN LES 
 

28 juli 
GEEN LES 

25 augustus 
GEEN LES 

Vrijdag 22 juli 
18.15 u – Beginners+ 
 

29 juli 
18.15 u – Beginners+ 

26 augustus 
GEEN LES 

Zaterdag 23 juli 
12.45 u – Gevorderd 
13.45 u – Half gevorderd 
14.30 u – Beginners+ 
15.15 u – Beginners 
16.00 u – Beginners  

30 juli 
12.45 u – Gevorderd 
13.45 u – Half gevorderd 
14.30 u – Beginners+ 
15.15 u – Beginners 
16.00 u – Beginners 

27 augustus 
12.45 u – Gevorderd 
13.45 u – Half gevorderd 
14.30 u – Beginners+ 
15.15 u – Beginners 
16.00 u – Beginners 

 

Extra mogelijkheden: 

26 juni 3, 10 & 17 juli 28 augustus 4, 11 & 18 september 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 

 

 

  



Zomervakantie 2016 Paardenlessen: 

Ook voor de paardrijlessen is er een zomerrooster. Je staat automatisch ingeschreven voor je reguliere 

les (donderdag uitgezonderd: In de zomerperiode zijn er op donderdag géén paardrijlessen). 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. 

Voor de klanten van de donderdagavond geldt dat ze al hun lessen in de zomervakantie een inhaalles 

moeten afspreken met kantoor.   

Extra paardenlessen op: 26 juni, 10 & 17 juli, 28 augustus, 4 & 11 september; om 10.00 jeugd en om 11 

uur volwassenen. Let op: lessen kunnen worden samengevoegd! Dus zorg dat uw telefoonnummer en 

juiste emailadres bij de manege bekend is.  

Paard Zomervak 
Week 1 

Zomervak 
Week 2 

Zomervak 
Week 3 

Zomervak 
Week 4 

Zomervak 
Week 5 

Zomervak 
Week 6 
 

Maandag 18 juli 25 juli 1 aug. 8 aug. 15 aug. 22 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 19 juli 26 juli 2 aug 9 aug. 16 aug.  23 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 20 juli 27 juli 3 aug. 10 aug. 17 aug. 24 aug. 

19.15 jeugd half 
gevorderd 

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 21 juli 28 juli 4 aug. 11 aug. 18 aug. 25 aug. 

geen lessen geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

       

Vrijdag  22 juli 29 juli 5 aug. 12 aug.  19 aug. 26 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 23 juli 30 juli 6 aug. 13 aug. 20 aug. 27 aug. 

9.15 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! 

 


