
Beste ouders/verzorgers van onze amazones en ruiters, 

Jeugdcarrousel 2014 op zaterdag 13 december  
Aanvangstijd  
Uw zoon/dochter rijdt de manoeuvre: Fata morgana  Deze staat gepland om ca. 18.15 uur. 
Dat betekent dat hij/zij voor de pauze rijdt. Kinderen die voor de pauze rijden moeten om 
15.00 uur aanwezig zijn en kinderen die na de pauze rijden moeten om 16.00 uur aanwezig 
zijn. Kom op tijd, want we hebben voldoende tijd nodig om aan te kleden en te 
schminken. 

Toeschouwers kunnen vanaf 15.00 uur een kaartje kopen (6,- per persoon inclusief 
loterijlot). De carrousel start om 17.00 uur. Om 18.50 uur is er een pauze (definitieve tijd 
pauze na de generale bekend) en de carrousel is om 21.00 uur afgelopen. 

Stalgebied  
Na aankomst op de manege melden de kinderen zich op stal. Op 13 december mogen enkel 
de ruiters/amazones en de mensen van de organisatie in de stal komen. Ouders dragen hun 
kind dus over aan hulpouders die de kinderen helpen met aankleden en schminken en 
verder begeleiden. Na het rijden van de manoeuvre moeten de kinderen zich eerst 
omkleden (en alle kleding netjes inleveren) en dan kunnen de kinderen terug naar hun 
ouders. Spreek zelf met uw kind af waar u elkaar weer ziet na het omkleden (bijvoorbeeld 
bij de uitgang van de stal). 

De beginnersgroep (de wisselmanoeuvre/Fata morgana) zal in net als vorig jaar als aparte 
groep worden opgevangen in de ruiterkamer (witte gebouwtje bij de parkeerplaats). 
Omdat het voor hun vaak de eerste keer is, kunnen de ouders de kinderen begeleiden bij 
het omkleden. Uiteraard zijn er ook kleedsters aanwezig om het geheel te begeleiden. 

Kleding  
De ruiters en amazones zullen prachtig aangekleed worden door de kleedsters. De 
basiskleding van de kinderen uit één manoeuvre moet hetzelfde zijn. Kinderen dienen de 
basiskleding thuis aan te doen. 
De basiskleding voor deze manoeuvre is:  
zwarte trui en (rij)broek of legging  
 
Rijlaarzen  
Cap  
Bodyprotector (eigen keuze) 

Kinderen met lang haar worden verzocht het haar in een staart te dragen. 
 
De kinderen zitten lang op een koude tribune dus het is heel belangrijk dat ze voldoende 
warm aangekleed zijn. We raden dikke (thermo) sokken, een thermolegging  en een 
thermoshirt aan om onder de basiskleding te dragen.  

Ook de toeschouwers raden we aan zich voldoende warm aan te kleden en kussens en 
plaids mee te nemen voor op de tribune. 

Caps inleveren 
Voor de manoeuvre zullen de caps omgetoverd worden in de meest prachtige hoofddeksels. 



Daarom willen we de kinderen vragen de caps bij aankomst op de manege direct in te 
leveren bij hun contactpersoon.  

Persoonlijke eigendommen 
In de kleedkamers blijven ieder jaar weer best veel persoonlijke eigendommen achter, 
omdat de kinderen ze vergeten mee te nemen. Daarom raden we aan spullen zoveel 
mogelijk te voorzien van een naam. 

Eten en drinken 
Er wordt niet voor eten en drinken gezorgd door de organisatie. De deelnemers (kinderen) 
kunnen tot 17.00 uur zelf iets bestellen in de sociëteit (dus wel geld meenemen). Zelf het 
één en ander van thuis meenemen mag ook. In de grote pauze (rond 19.00 uur) zal er in de 
bak, voor toeschouwers en deelnemers,  eten en te drinken te koop zijn. Dit kan alleen 
tegen contant geld. 

Allergie?  
Alle kinderen zullen geschminkt worden. Heeft uw kind een allergie voor make-up of 
schmink, geeft u dit dan even bij mij aan door een reply te geven op deze mail. 

Verhinderd  
Kan uw kind op het laatste moment toch niet meedoen aan de Carrousel, laat dit dan  zo 
snel mogelijk weten aan de instructeur van de les waar uw kind in rijdt. 

Het bal en de disco 
Na de Carrousel staat er voor alle jeugdleden een hapje en drankje klaar en is er in de bak 
‘Het Bal’, dat daarna wordt voortgezet in de sociëteit met een spetterende disco. Wil hij/
zij meer eten of drinken, dan betaalt hij/zij de rest zelf (contant). De disco is om 23.15 
uur afgelopen en dan MOET UW KIND OPGEHAALD WORDEN. Tijdens de disco kunnen de 
volwassenen een drankje drinken in de bestuurskamer. 

Heeft u  vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met Ingrid van Rossum 
(0619015161) opnemen. 

Tot 13 december! 

Hartelijke groeten, 

Jeugdcarrouselcommissie


