Beste Allemaal en begeleiding en amazones en ruiters,
Ik ben Mandy Wijte. Ik ben 20 jaar oud. Ik woon in spierdijk bij me ouders . Ik rij paard bij
de vereniging paardrijden gehandicapten opmeer. Ik rij al sinds 7 jaar op deze leuke vereniging. Wij
rijden sinds 2 jaar bij manege warnaar in oude Niedorp gegaan met de vereniging. Omdat er iets aan
de hand was. k heb het heel erg naar me zin in de manege en Vereniging. Omdat ik hier heel veel
leuke mensen hebt en begeleiding die je fantastie`s help met ons. En ik rij op leuke pony Anne en
soms op een Paard Coby die heel erg leuke paard en pony zijn. ze doen bijna helemaal niks. Je kunt
allemaal leuke dingen doen. Ik hoop dat ik lang op Anne mag rijden.

Anne.
Ik ben Anne. Ik ben een fries. Ze is een meisje. Het is een super pony.
Ze doet bijna nooit wat. Af en toe schrik ze nog wel eens van
Iets. Af en toe gaat ze hard in galopperen en draf.
Maar dat is niet zoo heel erg. Met wedstrijden vind ze het nog
wel eens spannendof vind ze het erg Leuk. Maar je moet er tegen
om hard te gaan of als ze wat doet. Ze blijft een lieve top pony. Ze
super lief en grappig. Het blijft mijn Lieve rij pony.
Ze kan ook heel goed springen. Als de beste.
Deze houd graag om even naar buiten te gaan.
Vind hij wel spannend.
Maar tegen de deze twee toppers kan je wel wat zeggen.
Maar soms vind ik het wel jammer dat deze twee paarden niks terug
zegt. Soms is het wel handig dat ze niks zeggen. Hou van jullie
Coby
Ik ben Coby. Ik ben een fries. Ze is een mannetjes paard.
Ze is een super lieve paard. Hij is super lief voor mensen .
Hij is ook heel erg lief. Je kan alles mee doen. Hij schrik bijna nooit.
Het blijft mijn lieve schattige paard. Je kan alles mee doen.
Zelf wedstrijden. Springen. Hij kan super goed draven en galopperen.
Deze is niet zoo hard in galopperen en draven. Hij houd graag van naar buiten.
Maar de andere paarden en pony`s van de manege zijn ook heel erg leuke paarden en pony`s
Ruiterkamp in Westerbork
Ik heb het altijd erg naar me zin op ruiterkamp met deze gezellig vereniging.
Ik zit altijd in een leuke groepje met rijden, in de auto,
in de slaapkamer. Met rijden is het ook altijd leuk.
Omdat je altijd we weer wat beleeft met rijden.
Avond is het ook altijd wel leuk. Lachen. Je moet wel en lol gezelligheid
Gieren en brullen met ze alle. Laat naar bed toe. Vroeg er uit.
altijd in September. Het ruiterkamp is in Westerbork in Drenthe.
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