
Manege Liethorp - Ruiterkampcommissie

Hallo! Ik ben Alexandra! Veel van jullie kennen mij 
misschien al van gezicht aangezien ik dagelijks op 

Liethorp te vinden ben om mijn verzorgpaard Laika te 
doen. In het verleden ben ik al wat jaartjes mee geweest 
als ruiterkamp kind. Ik ga sinds 2015 mee als leiding van 
het ruiterkamp. Ik vond het toen ontzettend leuk, en ga 
er van uit dat ook komend jaar weer geweldig word!!!!!  

Als voorzitter ben ik het aanspreekpunt van de 
commissie en kun je mij altijd mailen of bellen (voor en 

tijdens kamp) met vragen. Verder heb ik op 
dinsdagavond in de carrouselgroep gereden en ben ik in 

het dagelijks leven werkzaam bij een bedrijf wat 
appartementen verhuurd aan expats.

Hallo allemaal, mijn naam is Kelly en ik heb het genoegen 
om met jullie mee te gaan op ruiterkamp! Sinds dat ik 8 

jaar oud ben rijd ik al op pony’s en paarden. Als kind ben ik 
meerdere jaren mee geweest op Ruiterkamp. Ruiterkamp 

betekent dan ook voor mij veel lol maken, spelletjes 
spelen, ponyrijden, vriendschappen sluiten, speurtocht 

lopen en uitgeput en voldaan weer naar huis gaan.  

Daarnaast let ik in de rol als penningmeester ook nog eens 
op de centjes tijdens het kamp. In het dagelijks leven 

studeer ik rechten.

Hallo, mijn naam is Vera.  
2013 was mijn eerste jaar als leiding na jarenlang zelf 

als deelnemer mee te zijn geweest, en ik heb er 
weer erg veel zin in!  

Ik loop nu al sinds 2002 rond op manege Liethorp, 
en rijd sinds 2000 paard. Verder ben ik nu klaar met 

mijn studie geschiedenis in Utrecht, waar ik ook 
woon.
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Hallo, mijn naam is Laura.  
Ik ben mijn ruiterkampcarrière in 1997 begonnen 

in Emmen, toen ik voor het eerst als deelnemer meeging 
met het ruiterkamp van Liethorp. Na jarenlang met veel 

plezier als deelnemer mee te zijn geweest, ga ik sinds 2010 
mee als leiding en dat is minstens zo leuk! 

Ik kan me dan ook al erg verheugen op komend ruiterkamp! 
In het dagelijks leven ben ik gedragsdeskundige binnen een 
instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Mijn naam is Joris. Zelf heb ik 10 jaar paardgereden en 6 
keer als deelnemer mee geweest op kamp. Sinds 1999 ga 
ik mee als leiding al ben ik wel al wat jaartjes gestopt met 
rijden. Tijdens kamp ben ik met alles bezig behalve met de 
paarden. Jullie zullen mij dan ook vooral actief zien tijdens 

de spelletjes. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij 
Interpulse, het automatiseringsbedrijf uit Leiden :-). Op 1 

januari 2000 heb ik dit bedrijf samen met een paar partners 
opgericht. Ik heb daarnaast 2 hobby's, fotografie en 

vakantie land Tanzania. Probeer dit dan ook te combineren  
en ga dan ook het liefst 1 keer per jaar naar Afrika.

Hoi! Ik heet Eva en ik rijd al heel wat jaren op manege 
Liethorp. Daarnaast ben ik sinds 2002 heel vaak mee 
geweest als „kampkiddo” en sinds 2017 mag ik mee 

als leiding, wat ik helemaal te gek vind! 
Ik heb sinds een aantal jaren het mooie Leiden 

ingeruild voor Amsterdam en ik studeer psychologie. 
Ik hoop dat jullie er net zo veel zin in hebben als ik!
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Hallo allemaal, mijn naam is Youri. Ik ga sinds 2016 
mee als leiding en rijd sinds mijn 8e paard op Liethorp. 
Ik ben zo’n 5 keer als kind mee geweest op ruiterkamp 

en vond dit altijd een van de leukste weken van het 
jaar. Daarom vond ik het ook erg jammer toen ik niet 
meer mee mocht op ruiterkamp omdat ik te oud was. 

Nu ga ik dus alsnog mee, maar dan als leiding. 
Ik studeer Communicatie op de Hogeschool Leiden en 

loop stage bij Center Parcs. Mijn hobby’s zijn het 
bezoeken van pretparken en spookhuizen.

Mijn naam is Mieke. Ik ga sinds 2013 mee als 
leiding. Ik ben zelf heel wat jaren 

meegegaan als deelnemer op kamp en vond 
dit altijd erg leuk! Ik rijd al paard vanaf dat ik 
zes jaar ben. Ik zit nu ook al een aantal jaren 
in de dinsdagcarrousel en heb het hier erg 
naar mijn zin. In mijn dagelijks leven ben ik 

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Hallo, ik ben Chantal. Ik woon samen met mijn 
vriend Merijn en twee kinderen, Sam en Gijs.  
In 1987 ben ik op de manege begonnen met 

rijden, heb aan voltige gedaan en 18 jaar carrousel 
gereden. Sinds 2013 staat mijn kleine 

paardenvriend Heit op Liethorp, waardoor ik bijna 
dagelijks op de manege te vinden ben. Bijna net 

zolang als dat ik op Liethorp kom, ga ik ook al mee 
op ruiterkamp. Eerst als deelnemer en nu alweer 
sinds 2000 als leiding. Mijn taak op kamp deel ik 

met Laura. Wij delen de rijgroepen in en proberen 
ervoor te zorgen dat ieder kind een pony of paard 

krijgt die bij hem of haar past.  
Verder heb ik een opleiding gedaan in de 

kinderopvang, maar werk nu een paar dagen in de 
week bij mijn vader in de winkel. De rest van de 

dagen mag ik gezellig bij mijn kinderen thuis zijn. 
Nou hopelijk tot op ruiterkamp, ik heb er heel veel 

zin in!
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Mijn naam is Jessica. In het dagelijks levens werk ik in een 
kledingwinkel in Leiden. Ik ben begonnen met paardrijden 

toen ik zes jaar oud was, op de pony van mijn nicht. Een jaar 
later ben ik gaan rijden op manege Liethorp. Hier heb ik een 
aantal jaar op zowel de pony’s als de paarden gereden. Als 
kind ben ik tien jaar mee geweest op ruiterkamp en ga nu 

sinds 2006 mee als leiding.  
Samen met mijn zus hebben we al meer dan vijftien jaar een 
eigen paard op de manege staan en dat is Laika. Laika is ook 
al meerdere keren mee geweest als leiding paard en hopelijk 

kan ze dit jaar ook weer mee.

Hoi! Mijn naam is Marleen en rij al vanaf mijn 7e jaar op 
manege Liethorp. Als kind ging ik altijd met veel plezier 

mee op ruiterkamp. Dagelijks ben ik te vinden op de 
manege om mijn paard Valentino te verzorgen en te 

rijden. Daarnaast geef ik soms les op de manege.  
In het dagelijks leven werk ik binnen een instelling als 
verpleegkundige. In de zomer van 2017 ga ik voor het 

eerst mee als leiding met het ruiterkamp. Ik heb er zin in!


