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Kantine 
 

 

Eén van de meest ingrijpende besluiten die in 
2016 is genomen, is het overdragen van de 
exploitatie van de kantine aan 
manegehouder Gert-Jan van Veen. 

De redenen hiervoor waren de beperkte 
capaciteit die de rv beschikbaar had voor het 
beheer van de kantine. En het probleem om 
de financiële exploitatie sluitend te krijgen. 

Tijdens een extra algemene ledenvergadering 
op 3 april 2016 is dit besluit bekrachtigd. 

We zijn er van overtuigd dat de kantine in 
goede handen is bij Gert-Jan! 

 



Buitenritten 

Er was veel belangstelling voor de buitenritten in 
2016. 

Het streven is om elk jaar een stap/draf én een 
galoprit naar de Vlietlanden te organiseren. Bij 
voldoende belangstelling worden er extra ritten 
gepland. En dat was in 2016 zeker het geval.  

Een geslaagde special was de rit naar de 
Paardenmarkt in Voorschoten die werd 
gecombineerd met een rondje Vlietlanden. 

Daarnaast zijn er nog een aantal ritten naar het 
strand en de duinen georganiseerd. 

 

Het streven is om meerdere ritten in 2017 aan te 
bieden.  

 

 



Carrousel 
 

 

In de eerste helft van 2016 sloot de carrousel het 
wedstrijdseizoen af in Capelle a/d IJssel.  

De vrijdagavond carrouselgroep heeft daarna niet 
stilgezeten. Er wordt momenteel alweer hard getraind 
voor nieuwe seizoen. Maar daarnaast heeft de carrousel 
meerdere acties om geld in te zamelen voor nieuwe 
benodigdheden. Die hard nodig zijn voor het nieuwe 
seizoen. 
 
We wensen de carrousel een zeer succesvol 
wedstrijdseizoen toe voor 2017! 

 

 

 

 



Cursus CBR / Ruiterbewijs 

Buitenrijden is leuk, maar moet wel op verantwoorde wijze gebeuren. 
Ruitervereniging Manege Vreehorst en Manege Vreehorst hechten hier 
beide grote waarde aan.  
 
Om die reden werden ook dit jaar weer de cursussen CBR en Ruiterbewijs 
georganiseerd. Met praktijklessen van Gert-Jan van Veen en theorielessen 
van Merel Vertegaal werden de cursisten optimaal begeleid.  

Begin 2017 hopen we weer van start te kunnen met CBR1. 



Ponykamp 

In 2016 zijn er twee geslaagde weken ponykamp georganiseerd op de Heesemans Hoeve in Boxtel.  
 
Dit jaar is er voor het eerst onderscheid gemaakt in niveau. De eerste week gingen alle kinderen met galopritten de bossen in. De 
tweede week was speciaal bedoeld voor minder ervaren kinderen. Voor hen werden er speciale stap/drafritten georganiseerd.  

Week 1: Maar liefst 20 kinderen gingen mee op ponykamp. Een week vol complottheorieën, want dit jaar had ponykamp het thema 
“Wie is de mol?”. Een zeer geslaagde week werd het! 

Week 2: Voor het eerst werd er een ponykamp voor minder gevorderde kinderen georganiseerd. Onder het thema ‘Western’ gingen 
deze cowgirls voor het eerst op buitenrit.  

In 2017 wordt ponykamp wederom georganiseerd, en wordt er weer onderscheid in stap/draf en galopritten gemaakt.  

 



Dressuurwedstrijden 

2016 was een druk wedstrijdseizoen. Met maar liefst 8 dressuurwedstrijden 
op het programma.  Ongeveer de helft daarvan konden we in de buitenbak 
rijden.  

Speciale editie dit jaar was de Pas de Deux wedstrijd. En natuurlijk de 
traditionele verkleeddressuur als knallende afsluiter van het jaar.  

Vanzelfsprekend staan de dressuurwedstrijden ook in 2017 op de 
jaarkalender. Met vernieuwde F-proeven. 

 

 



Open Dag 

3 september 2016 stond compleet in het teken van de jaarlijkse 
Open Dag. Een succesvolle samenwerking tussen Manege 
Vreehorst en Ruitervereniging Manege Vreehorst. 

De zon liet zich van haar beste kant zien, wat zeker heeft 
bijgedragen aan het groot aantal gasten dat op de het bomvolle 
programma af kwam. Een paardenvoetbalwedstijd inclusief 
sportverslaggever, een ponykamp impressie, een knock-out 
springcompetitie en aanstormend talent Eventing ruiter Dexter 
Biersteker zorgden zorgden ervoor dat het een onvergetelijke dag 
werd. 
 
Naast het hoofdprogramma stonden er diverse stands op het 
terrein die ook allemaal druk werden bezocht.  

Het was een zeer geslaagde open dag, die werd afgesloten met 
een heerlijke barbecue.  

 

 

 



Vrijwilligers-uitje 

Eens in de twee jaar worden de vaste vrijwilligers en 
medewerkers van de manege en ruitervereniging getrakteerd 
op een uitje.  
 
In oktober bezochten we Star Pitch en Putt in Leidschendam. 
Iedereen kon deelnemen aan een activiteit naar keuze. 
Midgetgolf, tennisclinic, golfclinic of een 7-holes golfbaan. 
Het weer was prima om een balletje te slaan! 

De dag werd afgesloten in de kantine van Manege Vreehorst, 
het bleef nog lang onrustig.  

 

 



En verder.. 
Naast alle eerder genoemde activiteiten werden 
er nog veel meer ‘feestjes’ georganiseerd die 
zeker een vermelding waard zijn. 

 Halloween 

 Mr. & Mrs. Ponyverkiezing 

 Camping Vreehorst 

 Sinterklaasknutselmiddag mét hoog bezoek 
uit Spanje!  

Dit hadden we natuurlijk nooit kunnen bereiken 
zonder alle hulp van alle enthousiaste 
vrijwilligers.   

 

 

We verheugen ons op 2017!  

 


