
 

 

Ponykamp Manege Vreehorst 2019

 

 
Ruitervereniging Manege Vreehorst organiseert in samenwerking met Manege  
Vreehorst jaarlijks ponykamp. Ook in 2019 staan er weer twee weken gepland. 
Week 1 vindt plaats van zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli, en midweek 2 vindt 
plaats van maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus. In deze brochure lees je meer 
over de voorwaarden, de kosten en hoe je je kunt inschrijven. 
 

Voor wie? 
 
Kinderen die in 2019 8 tot en met 14 jaar oud zijn, en tenminste één keer per 
week meerijden in de lessen op Manege Vreehorst komen al in aanmerking. 
Tijdens ponykamp wordt er rekening gehouden met het niveau van alle 
deelnemers, en bieden we buitenritten op maat. 
 

Wat gaan we doen? 
 
Tijdens ponykamp krijg je met nog iemand de zorg voor een pony van Manege 
Vreehorst. Aan het begin van de week wordt door de leiding vertelt welke pony 
dat is. Er wordt natuurlijk veel tijd besteed aan het leren omgaan met en het 
verzorgen van de pony’s (voeren, mesten, poetslessen, tuig onderhoud etc.). En 
het is natuurlijk geen echt ponykamp als je niet ook gaat paardrijden. 
 
Naast het verzorgen van de pony’s en het paardrijden is er nog genoeg ruimte 
voor andere leuke activiteiten. Zo gaan we natuurlijk met zijn allen spellen spelen, 
staat er zeker een uitje (verrassing!) op het programma en sluiten we de week af 
met een bonte avond bij het kampvuur. We raden iedereen aan om een fiets mee 
te nemen, zodat we ons als groep gemakkelijk kunnen verplaatsen. 
 
De week staat onder deskundige leiding die ruime ervaring hebben in de 
ruitersport en het organiseren van jeugdactiviteiten. Zij rijden allemaal paard bij 
Manege Vreehorst en zijn bekend met de pony’s. Onder de leiding zijn voldoende 
personen aanwezig die de cursus buitenrijden hebben afgerond en daarmee het 
ruiterbewijs in bezit hebben. 
 

  



Waar slapen we? 
 
We verblijven met zijn allen in de groepsaccommodatie ‘de Heesemanshoeve’ in 
Boxtel, dichtbij natuurgebieden zoals de Kampinaheide en de Oisterwijkse 
bossen. De accommodatie beschikt over meerdere slaapkamers en twee aparte 
douche- en toiletruimtes, een grote recreatiezaal/eetzaal en een aangrenzende 
keuken. Het buitenterras heeft picknicktafels, een pingpongtafel, een 
(basketbal)speelveld en een eigen kampvuurplaats! Het meest bijzondere: deze 
locatie beschikt over een weiland waar de pony’s van Manege Vreehorst staan. 
 

Wat is nog meer belangrijk om te weten? 
 
Bij je inschrijving kan je een voorkeur opgeven voor week 1 of week 2. De leiding 
maakt in overleg met de manegehouder een inschatting van het niveau van alle 
deelnemende kinderen en op basis hiervan wordt een definitieve weekindeling 
gemaakt. Mocht het voorkomen dat een wisseling naar de andere week handiger 
is, dan gebeurt dit altijd in overleg. In tegenstelling tot vorige jaren is er geen 
handtekening van de instructie meer nodig voor de inschrijving.  
 
Het inschrijfformulier voor Ponykamp vind je op de website of in de kantine. Lees 
het formulier goed door. Na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. 
 

Wie is de leiding? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: Merle, Renate, Mariska, 
Lisa, Mandy, Nadine, Denise en 
Maxime 

Ruitervereniging Manege Vreehorst 
is verbonden aan Manege Vreehorst te Voorschoten 
 
Veurseweg 238 
2252 AH Voorschoten 
 
Tel: 071 561 57 77 
 
Voor meer informatie over de activiteiten van de 
ruitervereniging mail naar: secretariaat.vreehorst@gmail.com 
 
 
De kosten van ponykamp zijn als volgt (inclusief maaltijden en evt. excursies) 
– Ponykamp week 1 (21 t/m 26 juli) € 325,- 
– Ponykamp midweek 2 (29 juli t/m 2 augustus) € 295,- 
 
 

Wat als ik nu nog vragen heb? 
 
Zijn er nog bepaalde dingen onduidelijk, twijfel je of je wel echt mee mag? Of 
hebben je ouders of voogd nog vragen? Geen probleem! Stap gerust op je eigen 
instructeur af, spreek iemand van de ponykampleiding aan, vraag het bestuur van 
de Ruitervereniging of mail naar ponykamp.vreehorst@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gegevens in deze flyer zijn met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden 
ontleend. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. 


