
Hallo ruiter, 

 Van harte welkom bij De Hoefslag!

Dit is ons huis en de komende w
eek ook dat van jou! 

Onze familie is behoorlijk groot:
 mijn man Erik en ik hebben 

twee kinderen, Olivia en Jonathan. Verder hebben we twee 

honden... en dan zijn er natuurli
jk nog de pony’s!

Onze medewerkers in en rond de manege zij
n heel 

vriendelijk en onze instructrice
, Sarah, heeft veel talent. 

Ze doen allemaal hun best om jo
u een toffe week te 

bezorgen. Laat het ons absol
uut weten als je je zorgen 

om iets maakt of als je vragen
 hebt. Wij zijn hier om je te 

helpen, dus je hoeft niet verle
gen te zijn!

Deze week krijg je, zoals je al weet, een pony waarvoor 

je goed moet zorgen. Hij kan niet wachten om je te 

ontmoeten! Tijdens je verblijf h
ier zul je heel veel leren over 

de verzorging van je pony, het 
verbeteren van je rijkunsten en

 

nog veel andere nieuwe dingen. Bovendien ga je zeker nieuwe 

vrienden maken.
Het hoogtepunt van deze week is een adembenemende rit 

langs de zee. Stel je voor: jij en je pony same
n in galop op 

het strand! Verder gaan we zwemmen, spelletjes spelen, 

films bekijken, barbecues houde
n en mag je een gymkana ofwel 

behendigheidswedstrijd rijden. Plezier verzeke
rd voor een 

vakantie die je je altijd zult bl
ijven herinneren!

Dit is jouw speciale ponykamp-dagboek w
aarin je al je 

vakantieherinneringen kunt note
ren… en dat zullen er heel 

veel zijn. Schrijf ze allemaal op, zodat je
 ze nooit meer 

vergeet!

 We wensen je een heerlijke tijd bij on
s!

  Marie xx
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 Tess en Tornado 

Maandag 9.16 uur 
Wauw! Ik ben hier echt, in De Hoefslag! Einde-

lijk! Marie, de eigenares van De Hoefslag, gaf me 

dit fantastische dagboek om alle avonturen die 

ik deze week ga beleven in op te schrijven. Er is 

zelfs een plekje op het omslag vrijgelaten waar ik 

een foto van MIJN pony kan plakken. Ik kan niet 

wachten tot ik hem... of haar ontmoet! Ik ben zo 

benieuwd welke pony ik ga krijgen! Echt typisch, 

mama en papa waren hier supervroeg en er is 

nog niemand anders. Dus ben ik maar meteen 

begonnen met schrijven. 

Marie heeft me ook een plattegrond 

van de manege en een uurrooster gege-

ven. Op vrijdag hebben we een behendig-

heidswedstrijd met prijzen en allerlei andere 

dingen: alles is ZO superspannend! Ik heb nog 

nooit eerder aan een wedstrijd meegedaan en 

zou heel graag een rozet winnen. Dan kan ik die 

thuis op mijn ponyprikbord hangen. Dat zou echt 

fantastisch zijn!
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Toen mama en papa me gingen aanmelden in 

het kantoor, heb ik snel al even rondgekeken en 

deze plek is echt geweldig!

Ik zag in de stallen een heel groot trekpaard. 

Ik hoop dat ik hem niet krijg, want hij is echt 

enorm!

Er stonden ook twee kleine, ondeugende 

pony’s vastgebonden bij de stallen. Hun staart 

werd gewassen door een meisje met blond krul-

lend haar. Die twee zouden te klein voor me zijn. 

Toen zag ik verderop een heel groot omheind 

veld met nog veel meer pony’s. Twee daarvan 

waren een schattige, zwartbonte pony en een 

palomino die aan het rondspringen was. Ik kan 

niet wachten om te ontdekken wel-

ke pony de mijne zal zijn!

Ik ben zo zenuwachtig dat het 

lijkt alsof mijn ontbijt een dansje 

maakt in mijn maag!

Ik ben nog nooit eerder in 

mijn eentje van huis weggeweest en ik ben extra 

opgewonden door mijn kleine geheimpje. Op het 
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 Tess en Tornado 

inschrijfformulier heb ik op de regels waar je een 

opmerking kon plaatsen, geschreven dat ik een 

snelle pony wilde!

Dat zou heel bijzonder zijn, omdat ik in mijn 

rijschool altijd een trage pony krijg. Maar ik ben 

te verlegen om er wat van te zeggen, dus den-

ken de mensen dat ik het fijn vind om helemaal 

achteraan te rijden. Ik moet altijd mijn benen als 

een gek gebruiken om die pony’s tot een draf 

aan te zetten. Nu ben ik helemaal klaar voor een 

uitdaging, hier in De Hoefslag! Niemand kent me 

hier, dus kan ik me anders gedragen dan thuis. 

Hier ben ik niet Tess bij wie nog een nachtlampje 

moet branden op de gang. Of Tess die niet mee 

wil voetballen in het park omdat 

ze per ongeluk een bal op haar 

hoofd zou kunnen krijgen. Hier 

ben ik een heel nieuwe Tess...

Ik hoop zelfs dat ik hier nog 

wat meer mag springen met 

mijn pony, want tot nu toe heb ik dat nog maar 

een paar keer geprobeerd.

TESS
 DE

DAPPERE!
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Ik lig op mijn stapelbed terwijl ik dit schrijf. Ik 

heb het onderste bed voor mezelf uitgekozen. 

Dat is cool, want je kunt je handdoek aan het 

bovenste bed hangen om een geheim kamp te 

bouwen. Ik heb mijn koekjestrommel al onder 

mijn bed verstopt. Als we dan ’s nachts een 

feestje houden, kan ik die tevoorschijn halen! Ik 

kan bijna niet wachten om de meisjes met wie ik 

op de kamer lig te ontmoeten. En ik kan vooral 

niet wachten tot ik weet welke pony ik krijg!

Oh, ik moet gaan, want er zijn nog een paar 

andere meisjes aangekomen... (Ik hoop echt dat 

ze me aardig zullen vinden!)

PS: ik heb net mijn kamergenoten ontmoet, 

Olivia en Eva. Olivia is Maries dochter. Ze woont 

hier dus (wat heeft zij een geluk!) en ze heeft 

haar eigen pony, Allegro. Eva is ook heel aardig 

(oef!). Ze heeft coole haarspeldjes in de vorm 

van een pony. Olivia en ik hebben haar net ge-

holpen om haar lange haar te vlechten. Het ziet 

er heel cool uit. Zodra ik thuiskom, ga  

ik dezelfde haarspeldjes kopen. Eva’s 
haarspeldjes
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 Tess en Tornado 

sokken

ster

Nog steeds maandag, 
na de heerlijke lunch 

IK HEB MIJN PONY GEKREGEN!!!

Hij heet Tornado en hij is helemaal 

geweldig. Ik geef je een korte beschrijving: 

Tess’ ponybeschrijving

NAAM: Tornado 

SCHOFTHOOGTE: 

132 centimeter 

LEEFTIJD: 6 jaar

RAS: kruising met een Arabier 

KLEUR: palomino 

AFTEKENING: een ster en een streepje, en witte sok-
ken aan zijn achterbenen 

FAVORIETE ETEN: paardensnoepjes en wortels 

PERSOONLIJKHEID: heel lief, maar een beetje ondeu-
gend (daarover schrijf ik later meer!)
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