
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. 
De speciale activiteit van deze

 week is een dagje 

rijden in een prachtige koets! 
Verder gaan we zwemmen, 

spelletjes spelen, films bekijke
n, barbecues houden en mag 

je een gymkana ofwel behendigheidswedstrijd rijden. Plezier 

verzekerd voor een vakantie d
ie je je altijd zult blijven 

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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 Mila en Misty 

Maandagmiddag, 
ik ben in De Hoefslag!
We hebben net onze lunch gegeten op mijn 

allereerste dag in De Hoefslag. Daarna kreeg ik 

zin om meteen in mijn geweldige nieuwe dag-

boek te schrijven. Marie, die de eigenares is van 

De Hoefslag, heeft iedereen een dagboek gege-

ven om al onze avonturen die we hier beleven te 

kunnen opschrijven. 

Het was echt een geweldige ochtend, want ik 

kreeg de beste pony ooit! Ze heet Misty en ze is 

helemaal te gek! Ik schrijf straks meer over haar, 

maar ik wil bij het begin beginnen, zodat ik zeker 

niets oversla.

We waren een beetje te laat aangekomen 

omdat mijn babybroertje Alex aan het krijsen 

was en papa hem niet goed in de autostoel 

kreeg vastgegespt. Mama moest bovendien 

nog al zijn spullen inpakken, zoals zijn fles-

jes en luiers en wandelwagen. Zelfs met 

mijn hulp duurde het nog eeuwen. 
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Alex heeft meer nodig voor één autoritje dan ik 

voor een hele week!

Dus toen we hier aankwamen, hadden alle an-

deren hun spullen al uitgepakt en hadden ze zich 

bij de stallen verzameld. Marie liet me de boven-

verdieping zien en ik moest mijn spullen snel 

dumpen in de kamer waarin ik zal slapen. Ik nam 

het bovenste stapelbed, want op het onderste la-

gen al een handdoek en een nachtjapon van een 

ander meisje. Bij het raam stond ook een onop-

gemaakt bed dat vol zachte knuffelpony’s lag. Dat 

is het bed van Maries dochter Olivia. 

Ik liep snel naar beneden en Sarah, de hoofd-

instructrice, heette ons welkom. Toen stelde 

ze al het personeel voor. Daarna gaf Marie ons 

Marie Olivia
Sarah
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 Mila en Misty 

meer uitleg over de bedtijden en maaltijden en 

zo. Ze zei ook dat als we problemen of vragen 

hadden, we bij haar terechtkonden. Marie is heel 

erg aardig en hoewel ze eigenlijk Olivia’s moeder 

is, zal ze voor ons allemaal als een moeder zijn 

zolang we hier verblijven.

Toen zei Sarah dat we ons aan elkaar moes-

ten voorstellen en ik kwam erach-

ter dat het andere meisje van het 

stapelbed onder me Bente heet. Ze 

is even oud als ik maar een beetje 

kleiner, en ze heeft prachtig golvend 

haar (ik probeer het mijne altijd zo 

te krijgen, maar dat lukt me nooit!). 

Ze zag er een beetje zenuwachtig uit 

en ze vroeg me of ik al veel rijervaring had. 

Ik legde uit dat hoewel ik al een paar jaar 

rijd, ik de laatste tijd niet zo vaak meer kan gaan 

omdat mama en papa het zo druk hebben met 

Alex. ‘Ik heb dus heel veel grondwerk gedaan 

en wat gesprongen, maar ik ben waarschijnlijk 

al allerlei dingen vergeten’, vertelde ik haar. ‘Dat 

Bente
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is eigenlijk een van de dingen waar ik het meest 

naar uitkijk tijdens deze vakantie: aan één stuk 

door een hele week mijn rijkunsten verbeteren!’ 

Toen raakte ik opeens in paniek en dacht ik: wat 

als Olivia en Bente echt heel goed zijn, maar 

Bente zei: ‘Ik heb veel minder gedaan dan jij. Ik 

ben pas een paar maanden geleden begonnen, 

toen papa en ik hiernaartoe zijn verhuisd.’

We draaiden ons tegelijkertijd om naar Olivia 

en zeiden in koor: ‘Jij rijdt vast heel goed!’ Dat 

was zo grappig dat we alle drie moesten gieche-

len. Olivia zei: ‘Ik rijd al lang, maar als ik mijn pony 

kan laten doen wat ik wil, is dat een echt won-

der.’ Haar pony heet Allegro en ze vertelde dat 

hij het liefst van al balken eraf gooit en zijn ruiter 

door heggen sleurt.
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 Mila en Misty 

De andere meisjes zijn ook geweldig en voor-

al Sanne vind ik heel leuk. Ze lacht de hele tijd 

en zei dat ze mijn nieuwe zwarte rijbroek mooi 

vond. Ik moest een nieuwe kopen omdat 

ik uit mijn oude was gegroeid toen ik 

vorige week mijn rijkleding paste. San-

ne heeft nog bijna niet gereden. Ze is 

wel heel erg dol op pony’s en heeft 

gespaard voor een mooie poetsset om die deze 

week voor haar pony te gebruiken. Ze heeft een 

schattige zwartbonte pony gekregen die Prins 

heet en werd meteen verliefd op hem.

De drie oudere meisjes zijn echt cool. Nel 

heeft ongelooflijk lang glanzend haar en Imke 

heeft een prachtige paarse zijden hoes voor een 

cap, die ze speciaal voor deze week heeft ge-

kocht. Caroline draagt make-up 

en toen ik zei dat ik haar 

oogschaduw mooi vond, 

bood ze aan om me op 

een avond een make-over 

te geven! Haar moeder is 
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