
Vanaf zaterdag 1 april (geen grap) kun je weer inschrijven voor de 
ponykampen van 2023 op Manege Sonniushof! 

 

De leiding is alweer druk bezig om een leuk, vernieuwd 
programma voor jullie te maken met elke dag rijden, maar ook 

spelletjes met en zonder pony en meer leuke activiteiten!  
 

Zaterdag 1 april starten de (online) inschrijvingen voor alle weken kamp. Bij de inschrijvingen kan 

een voorkeurspony of paard vermeld worden. Sommige pony’s en paarden zijn erg gewild, dus geef 

voor de zekerheid ook een 2de en 3de keuze op. Je kunt de hele week gebruik maken van jouw eigen 

pony of paard. Hoe de aanmelding in zijn werk gaat lees je hieronder. 

Tijdens het kamp worden er naast iedere dag rijden volop spellen met en zonder pony en andere 

activiteiten gedaan en er is ook ruim voldoende tijd om lekker met je eigen pony of paard te 

knuffelen en te poetsen. 

Tijdens de weekkampen gaan we woensdag zwemmen, op vrijdagavond staat de playbackshow en 

disco weer op de planning.  

We streven met zijn allen naar een onvergetelijke week! 

Indien je naar aanleiding van deze brief vragen hebt, neem dan contact op via 

sonniushofponykamp@gmail.com.  

 

De datums van de ponykampen zijn dit jaar: 
Week 1:        17 juli t/m 22 juli (week 1 van de grote vakantie in het basisonderwijs) 
Week 2:        24 juli t/m 29 juli (week 2 van de grote vakantie) 

Week 3:        14 augustus t/m 19 augustus (week 5 van de grote vakantie) 
Minikamp: 21 augustus t/m 23 augustus (week 6 van de grote vakantie) 
Volwassenenkamp: 25 augustus t/m 27 augustus (week 6 van de grote vakantie) 
  

De kosten voor de kampen zijn: 
- Kinderkampen manegepaard of -pony  € 275,- (€ 50,- aanbetaling en voor juli € 225,-) 
- Kinderkampen eigen paard of pony bij ons gestald € 225,- (€ 50,- aanbetaling, voor juli € 

175,-) 
- Minikamp manegepony € 150,- (€ 50,- aanbetaling en voor juli € 100,-) 
- Volwassenen kamp manegepaard € 250,- (€ 50,- aanbetaling, voor juli € 200,-) 
- Volwassenen kamp eigen paard bij ons gestald € 200,- (€ 50,- aanbetaling, voor juli € 150,-) 

De aanbetaling bij inschrijving dient contant voldaan te worden zodat we zo snel mogelijk iedereen 
kunnen indelen. De aanbetaling wordt niet terugbetaald bij annulering voor het kamp na inschrijving. 
Het restbedrag mag uiterlijk 30 juni voldaan worden per bank, tnv Manege Sonniushof, NL28 RABO 
0148 2005 16, onder vermelding van naam en kampweek.  
 
 

 
Hieronder volgt de inschrijfprocedure voor de eerste inschrijfdag van ponykamp, 

zaterdag 1 april. Lees onderstaande tekst goed door, zo ben je goed voorbereid voor het 
inschrijven. Ook na 1 april kan je je nog inschrijven voor ponykamp in de kantine, indien 
er nog plaats is in de betreffende week. 
 

Zaterdag 1 april gaat de inschrijving open om 09.00 uur op www.inschrijfsysteem.nl. Je 
kunt op Inschrijfsysteem op datum 1 april zoeken naar ‘Ponykamp Manege Sonniushof’ en 
aanmelden voor de week naar je keuze. Let op: omdat het een systeem is om voor wedstrijden in 
te schrijven, worden aan de rechterkant van het invulformulier gegevens gevraagd over de 
vereniging, de afstamming en het combinatienummer. Daar kun je NN invullen. Vul dus alleen de 
linkerkant in (naam/adres/woonplaats, etc.), aan de rechterkant kun je wel een voorkeur voor een 
paard of pony kenbaar maken. Wie het eerst aanmeldt, komt bovenaan de lijst te staan, de tweede 
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komt automatisch op de tweede plek, etc. Er zijn per week 35 plaatsen beschikbaar, maar per 

week hebben we een reservelijst van 15 personen. Voor de personen op de reservelijst proberen 
we een passende pony of paard te zoeken, maar we kunnen niet garanderen dat dit lukt. 
 
Op zaterdagmiddag 1 april starten we om 13.30 uur in de kantine (of op het terras indien 
het mooi weer is) van de manege met het indelen van de pony’s en paarden voor het 
kamp. Persoonlijke aanmelding op zaterdagmiddag is noodzakelijk omdat je in overleg met Anique 
een passende pony of paard kiest. Kun je zelf niet aanwezig zijn, zorg dan voor een vervanger. 

Tussen 13.30 en 14.15 uur kiezen diegenen die hebben aangemeld voor de eerste week van het 
ponykamp de pony’s of paarden. Diegenen die als eerste hebben aangemeld op internet mogen 
natuurlijk ook als eerste een pony uitkiezen, die als tweede een plek op de inschrijflijst hebben 
mogen daarna een pony kiezen, enzovoort. Na de inschrijflijst bekijken we voor de 
reservedeelnemers van week 1 of er een geschikte pony of paard is. Van ongeveer 14.15 tot 15.00 
komen diegenen die voor de tweede week ponykamp hebben ingeschreven aan de beurt om in de 

kantine een pony uit te zoeken. De procedure zal hetzelfde zijn als voor week 1. Van 15.00 tot 
15.45 zijn de inschrijvingen voor de derde week ponykamp aan de beurt om een pony te kiezen.  
Van 15.45 tot 16.30 is het de beurt aan minikamp en 16.30 tot 17.00 volwassenenkamp. De tijd 
van de inschrijving kan uitlopen, niet inlopen. Zorg er dus voor dat je bij de aanvangstijd van 
je week in de kantine aanwezig bent, anders vervalt je beurt om in te schrijven en 

kunnen we je inschrijving pas aan het eind van de inschrijving van de betreffende 
week  verwerken. 

 
 
Dus: 
Zaterdagochtend 1 april vanaf 09.00 uur aanmelden via www.inschrijfsysteem.nl 
Zaterdagmiddag 1 april vanaf 13.30 definitieve inschrijving en ponykeuze in de kantine. 
13.30 – 14.15 week 1 
14.15 – 15.00 week 2 

15.00 – 15.45 week 3 
15.45 – 16.30 minikamp 
16.30 – 17.00 volwassenenkamp 
 
  
Heb je nog vragen, dan kan je deze altijd stellen aan Ans, Anique of Gitte, of mailen naar 

sonniushofponykamp@gmail.com 
  

We zien jullie graag 1 april! 
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