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NIEUWSBRIEF MEI-JUNI-JULI 
 

DIPLOMARIJDEN ZONDAG 26 MEI 

Op deze dag wordt het officiële diploma rijden gehouden. Heb je minimaal twee 

oefenwedstrijden gereden, dan kun jij je opgeven! 

Verdere uitleg en regels kun je nalezen op onze website: 

www.manegewarnaar.nl 

WIN or LOSE 30 MEI 

Op donderdag (Hemelvaartsdag) 30 mei organiseren wij weer een hele gave 

springwedstrijd. Voor elke foutloos gesprongen hindernis verdien je een klein cadeautje. 

Uiteindelijk kun je met een heel tasje vol naar huis gaan. 

Iedereen springt op zijn/haar eigen niveau 

HET WARNAAR KAMPIOENSCHAP 

Zondag 16 juni wordt het WK-dressuur verreden. Deze wedstrijd is voor iedereen die rijdt 

op de manege en ook voor kinderen/volwassenen met een eigen of verzorg paard. Het is 

altijd weer spannend wie er met de wisselbeker naar huis gaat. 

Er worden officiële proefjes gereden. De juiste proefjes komen op het prikbord te hangen. 

WORKING EQUITATION WEEK 

In de week van 24 t/m 29 juni is ons thema Working Equitation. Dit is op het moment 

een nieuwe wedstrijd stroom binnen de paardensport. De oefeningen zijn erop gericht om 

paard/pony en ruiter goed te laten samenwerken. Een echte uitdaging. 

PONYKAMP 15-16-17 JULI 

Drie dagen bij je lievelingspony doorbrengen en allemaal leuke activiteiten ondernemen. 

Dat kan bij ons op de manege.  

GEEF JE SNEL OP!!! Inschrijfformulieren liggen klaar in de kantine. 

PONY of PAARD HUREN van 19 t/m 23 AUGUSTUS 

In de laatste week van de zomervakantie bieden wij de mogelijkheid om een week lang 

een pony of paard te huren. Je moet wel zelfstandig kunnen opzadelen en rijden. Dus 

een beetje ervaring is wel nodig. Het huren is inclusief een buitenrit en een springles. 

Afhankelijk van de grote van de pony of paard variëren de kosten tussen de € 125,00 en 

€ 175,00.  Vraag aan Mandy naar de mogelijkheden. 

 

 

http://www.manegewarnaar.nl/
http://www.manegewarnaar.nl/


THE WIZARD OF OZ 

Wij zijn ontzettend hard aan het oefenen voor de show die wij 

geven tijdens de Landbouwshow Opmeer op maandag 5 augustus. 

Natuurlijk hebben wij ook een GENERALE REPETITIE en die 

houden wij op ZONDAG 7 JULI  om 14:00 uur 

op het terrein bij Manege Warnaar 

Het gaat over een meisje Dorothy, Zij komt door een tornado in een fantasiewereld 

terecht en komt daar eerst de goede feeën tegen. Die vertellen haar dat zij het gele pad 

moet volgen. Daar ontmoet zij de vogelverschrikker, de blikkenman en de leeuw. Samen 

gaan zij opzoek naar de Tovenaar die hen moet helpen. Want Dorothy wil naar huis, de 

vogelverschrikker wil hersenen, de blikkenman wil een hart en de leeuw wil graag moed. 

De Tovenaar vertelt hen dat ze de slechte heks moeten doden en dan zal hij hen helpen. 

De slechte heks stuurt haar slaven op het viertal af en neemt ze gevangen. Door 

water/bellenblaas smelt de heks en kan iedereen feest vieren. En natuurlijk komt alles 

weer goed. 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 

MEI 26 Officieel Diploma Rijden 

30 Win or Lose  

 30 HEMELVAART GEEN LES 

JUNI 10 Tweede Pinksterdag GEEN LES 

 16 WK-dressuur 

 24-29 Working Equitation 

 JULI 7 Generale Repetitie Wizard of Oz 

 15-16-17 Ponykamp 

AUG 5 Optreden Landbouwshow OPMEER 

 19-23 Pony of Paard huren 

 

ZOMERVAKANTIE  15 juli t/m 25 augustus 2016  

 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 1e LESDAG! 


