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 - ponyclub 
 - ponykampen 
 - huifkarverhuur 
 - zorgboerderij 
 
Enterbroekweg 10 
7475 SZ Markelo 
telefoon  0548 540142 
email  info@hetlamoen.nl 
website  www.hetlamoen.nl 
Rabo-bank  NL20RABO0139996788 
KvK  70754624 

Aan alle ruiter(tje)s van Het Lamoen 
 
datum: 28 mei 2022 
betreft: infobrief 
 
Hoi Lamoentje! 
 
Hierbij een informatiebrief over de wedstrijd- en spelletjesdag en de zomervakantie. Er staat veel informatie in, 
lees het goed door, zodat je van alles op de hoogte bent!!  
 
Het is alweer bijna zover, we hebben bijna zomervakantie, maar eerst sluiten we het seizoen af met een wedstrijd- 
en spelletjesdag. Op zaterdag 18 juni 2022 willen we er samen met jou  een hele gezellige dag van maken.  
 
Ons thema voor deze dag is “Pippi Langkous”. We vinden het heel leuk als je verkleedt komt (er is een prijs te 
winnen voor wie het mooiste verkleed is). Bijvoorbeeld als Pippi, Meneer Nielson, piraat, Tommy en Annica of 
misschien heb je zelf wel een super leuk idee! Je mag op deze dag iedereen uitnodigen om te laten zien wat jij 
geleerd hebt op Het Lamoen.  
 
Je kunt kiezen uit de volgende 3 onderdelen: dressuur, springen en Carrousel. Natuurlijk zijn er ook prijzen te 
winnen. Iedereen die mee doet krijgt een aandenken. Ook als je nog maar net met paardrijden begonnen bent kun 
je meedoen, wij houden rekening met je niveau. 
Dus geef je op en doe mee! Vul het formulier in door hier te klikken  
 
Voor alle duidelijkheid; je mag aan één onderdeel meedoen! 
 
Wat houd alles in? 

Dressuur is er in 3 categorieën: beginnersproef, proef zonder galop en proef met galop.  

 
De kinderen die mee willen doen met een dressuurproef mogen in een aparte les een keer oefenen. Die les(sen) 
word(en) gegeven op dinsdagavond 14 juni. De tijden hiervoor worden nog doorgegeven. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. 
 

Springen is voor kinderen die 8 jaar of ouder zijn en minimaal 1 jaar op ponyrijles zitten. 

Er zijn 2 categorieën: 

• Beginners: De hindernissen zijn lager. 

• Gevorderden: De hindernissen zijn hoger.  
 
Opgaaf alleen in samenspraak met je instructrice. De instructrices kijken bij dressuur en springen welk niveau het 
beste bij jou past. 
 

Carrousel 
Dit betekent dat je samen in een groepje iets uitvoert waarbij je in een geordende colonne dressuurfiguren rijdt. 
Hierbij gaat het om de nauwkeurigheid en groep als geheel. Heb je al een groepje overleg dan met je instructrice 
wat je gaat doen en wanneer je kan oefenen. Heb je nog geen groep? Vraag dan aan je instructrice of er groepjes 
zijn waar je bij kunt aansluiten.  
 
Pony keuze 
Voor de belasting van de pony’s en paarden hebben we ervoor gekozen dat wij de pony indeling maken, zo rijdt de 
éne pony geen 20 keer en de andere maar 2 keer. Je kan dit jaar dus geen ponykeuze doorgeven, jouw instructrice 
gaat kijken welke pony het beste bij je past. 
 
Wat is er nog meer te doen deze dag? 
Er is weer snoep, chips, limonade en patat te koop. En voor de volwassenen is er ook koffie, thee en koek. In de 
hoefijzerbar kun je consumptiebonnen kopen voor deze dag. Je kunt veel leuke spelletjes doen, schminken, 
knutselen en broodjes bakken op een echt vuur. 
Ook is er die dag een “Quiz” waar je aan mee kunt doen. Met deze quiz kun je een prijs winnen. 
 
Klik hier om het opgaveformulier in te vullen. Zou je dit voor woensdag 8 juni willen invullen? Ook als je niet mee 
doet!  
Let op: na 8 juni kun je je niet meer opgeven!  

https://forms.gle/JfAi3FyJ6upqGrZt7
https://forms.gle/JfAi3FyJ6upqGrZt7
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De kosten voor deze dag zijn €10,- per kind. Ook dit jaar kan de betaling alleen via de bank (NL20RABO 
0139996788) overgemaakt worden, dit kan t/m woensdag 8 juni! Graag overmaken o.v.v. “voor- en achternaam 
van het kind” en “18 juni” (bv. Jamie Kosters 18 juni). 
 
Om deze dag goed draaiende te houden hebben we nog wat ouders nodig die ons willen helpen met allerlei hand- 
en spandiensten, zoals helpen in de hoefijzerbar, bij broodjes bakken of schminken. Ouders kunnen zich opgeven 
door het formulier in te vullen of een mailtje te sturen. 
 
Vanaf dinsdag 14 juni is op de website van het Lamoen het programma te zien. Kijk vrijdagavond of 
zaterdagmorgen nog even op de website of de tijden niet veranderd zijn. Er kunnen altijd wijzigingen hebben plaats 
gevonden! 
 
Tijdens de wedstrijd- en spelletjesdag vinden we het leuk om foto’s te maken. De foto’s worden o.a. gebruikt voor 
publicatie op de website, affiches, facebook of verslaglegging in de (paarden)krant. Foto’s worden niet verkocht en 
ook niet gebruikt voor verkoopdoeleinden. 
Wil je niet dat er door ons foto’s van je gemaakt worden geef dit dan van te voren aan via de mail (met onderwerp 
AVG). Of zeg het op het moment dat de foto gemaakt wordt tegen de ‘fotograaf’ van deze dag. Mocht je op onze 
website niet gewenst op een foto staan, geef dit aan ons door, dan verwijderen we de betreffende foto.  
Als we geen reactie van je ontvangen gaan we ervan uit dat je toestemming geeft voor de genoemde doeleinden. 
 
Na de 18 juni gaan de lessen gewoon door t/m zaterdag 2 juli.  
 

Van 4 tot en met 9 juli zijn er geen lessen, de pony’s hebben dan een weekje vakantie. 
 
Voor het Lamoen betekent de zomervakantie 7 weken ponykamp. 
De ponykampen zijn van 11 juli t/m 26 augustus. In die periode zijn er alleen op zaterdag lessen voor alle kinderen 
van de manege.  
Wil je op een zaterdag graag komen rijden, stuur dan de vrijdag ervoor voor 12 uur een e-mail om je op te geven. 
Je kunt ook aan het begin van de vakantie voor alle zaterdagen doorgeven wanneer je wilt komen rijden. Omdat het 
rooster maken voor zaterdag in de zomervakantie een hele klus is, is het niet mogelijk om je in te plannen als je op 
vrijdag na 12 uur hebt opgegeven. Je krijgt op vrijdagavond een e-mail terug over de lestijden. Het maakt daarbij 
niet uit in welke les of op welke dag je nu rijdt. 
 

Op maandag 29 augustus beginnen de gewone lessen weer. 
 
Mocht je het volgende seizoen graag in andere les willen rijden geef dit dan per email voor 16 augustus door aan 
Jannette. 
 

Even alle belangrijke data op een rijtje: 
8  juni               : opgave briefje ingeleverd hebben 
8  juni    : betaling moet op de bank binnen zijn 
14 juni    : dressuurles 
14   juni                     : rooster wedstrijddag te zien op de website 
18   juni                    : wedstrijd- en spelletjesdag  
t/m 2 juli   : lessen gaan gewoon door 
4 t/m 9 juli   : geen lessen, schoonmaakweek. Paarden en pony’s 
                                                 hebben  vakantie. 
11 juli t/m 26 augustus : ponykampen. Het is dan wel mogelijk om  
                                          op zaterdag te lessen  
16 augustus                  : door gegeven hebben als je in een andere les wilt rijden 
29 augustus   : lessen starten weer 
 
 
Denk nog even aan de gevonden voorwerpen ton in de gang van het Proathoes. Als je hier in de zadelkamer een 
poetskist hebt staan neem hem dan even mee voordat de ponykampen beginnen dan komen daar geen 
misverstanden over. 
 
Tot zover onze informatie. Wij wensen je alvast een hele fijne vakantie! 
 
Groetjes Anna, Emma, Pauline, Jannette 
 
 

 
 


