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Ponykamp 

Wat houdt een ponykamp in?  

 Gezellig – 2 uur rijden per dag – dropping  

 Boswandeling – van alles over pony’s – buitenrit 

spelletjes – slapen op de manege – wedstrijd  

 Playback avond –  pony’s verzorgen 

 

 

Kosten: 

€ 285,00 per week, inclusief pension eigen pony of 

manege pony / paard. 

 

Beide kampen zijn voor alle leeftijden. 

Trainingskamp 

 Wedstrijdgericht trainen met pony / paard 

 Dressuur en / of springen 

 De trainingsles wordt gefilmd, daarna volgt er een 

evaluatie met persoonlijk advies 

 Theorielessen 

 Dressuur en springwedstrijd 

 

Kosten:  

€ 335,00 per week, inclusief pension eigen pony / paard 

of manegepony.  

 

Aanmelding: 

Naam deelnemer(ster) :  ............................................................................................................................................  

Adres :  ............................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats :  ............................................................................................................................................  

Telefoonnummer :  ............................................................................................................................................  

E-mail adres :  ............................................................................................................................................  

Meld zich aan voor :  ............................................................................................................................................  

Dressuur / springen F………leeftijd……. 

 

Trainingskamp:  

O Week 29: 13 juli t/m 17 juli 

 

Manege paard / pony, eigen paard / pony,  klasse / categorie 

 

Ponykamp: 

O Week 29: 13 juli t/m 17 juli 

Aantal personen : .................................................... Leeftijd ..........................................................................  

 

De directie van manege “Het Zwarte Water” stelt zich niet aansprakelijk voor schade, ongevallen of diefstallen in en rond het 

centrum. Indien schade optreedt ten gevolge van handelingen en gedragingen van gebruiker, komt deze schade voor 

rekening van de betreffende persoon.  

 

Hierbij verklaart ondergetekende dat 30% van de deelnamesom heden overgemaakt is naar rekeningnummer 

NL58RABO0134902149 ten name van manege Het Zwarte Water, De Mortel o.v.v. naam, week pony / trainingskamp. 

 

Plaats     Datum    Handtekening 

 
  

Het Zwarte Water ▪ Breemhorstsedijk 65 ▪ 5425 RD De Mortel  
+31 492 31 92 92 ▪ +31 6 20 53 59 80 (Elle) ▪ +31 6 22 52 62 00 (Willy-anne) ▪ info@hetzwartewater.nl ▪ www.hetzwartewater.nl  

KvK 17029816 ▪ BTW NL815654455B01 ▪ IBAN NL58 RABO 0134 9021 49 ▪ BIC RABONL2U  
 

 

 

 

Inschrijfformulier: Ponykamp / trainingskamp 2020 

 

 

 

 


