Karper praat
November/December 2016

Welkomstwoord!
Welkom winter!

Pietengym!
In de laatste week dat de sint in ons land was, is
er weer heel fanatiek meegedaan door de
kinderen met de pietengym. Het waren erg
enthioussiaste pietjes op het paard, ze konden zo
met de sint mee het dak op! En dan niet te
vergeten dat de pony’s voor de huifkar liepen om
sinterklaas in Maassluis binnen te halen. Op 12
November, wat een leuke ervaring was dat.

Wedstrijd nieuws!
Crosstraining!
Els van Waalwijk en Shanna Mogendorff hebben
een leerzame crosstraining bij Stal de Ronde in
Zwartewaal gedaan. Een hele leuke ervaring
volgens de dames.

Zondag 11 December was de laatste dressuur
wedstrijd van het jaar. Wat was het een gezellige
grote opkomst. Zowel jong en oud hebben
genoten. Met wat frisse pony's en niet al te
foutloze proefjes zijn er toch weer hele leuke
proeven gereden en leuke plekken weten te
behalen. U kunt de volledige uislagen bekijken op
de site.

8 -Tal!
Er is de afgelopen 2 maanden gestart met het oefenen van het 8-tal. Wat hebben de deelnemers het
naar hun zin. Moeten nog flink aan de bak
maar….. gaat helemaal goed komen!

De Kapper!
De pony’s zijn weer hun lange (wilde) haren kwijt.
Op 30 November hebben de leerlingen van de
MBO Lentiz paarden opleiding weer goed kunnen
oefenen. De pony’s staan er weer mooi kort bij.

Activiteiten!
Theorie is zo belangrijk! We hebben immers te
maken een levend wezen die zich van nature
moet verdedigen. Daarom hebben we tussen
Kerst en Oud en Nieuw een aantal leuke en zeer
leerzame activiteiten in gepland.
Dinsdag 27 December is er een schriktraining.
Deze wordt gegeven door de Hooves & Boots. De
training duurt 2.5 uur en de groep bestaat uit 3
deelnemers. De kosten voor deze training zijn €
70,- p.p. voor ruiters en amazones van buitenaf €
75,-.
Donderdag 29 December van 19.30 tot 21.30 uur
Natuurlijke Therapieën voor Paarden. Deze lezing
wordt gehouden door Arjanne Schobben. De
kosten voor deze lezing zijn € 20,- p.p.. Je moet
wel 12 jaar of ouder zijn. Ook super interessant
voor de ouders!
Vrijdag 30 December van 14.00 tot 16.00 uur een
theorie voor de kinderen die net op paardrijdles
zitten of de vorige theorie niet mee hebben kunnen doen. Waar moeten we nu allemaal rekening
mee houden als we gaan paardrijden, wat ziet een
paard wel en wat ziet hij niet, wat hoort een paard
wel en wat hoort hij niet.
Waarom reageert een paard bepaalde dingen en hoe
moeten we dan handelen.

Iedereen zou dit een keer mee gedaan moeten
hebben.
Je bent immers nooit oud genoeg oud genoeg om
te leren. En uit ervaring weet ik hoe interessant
een theorie is!

Vervallen Lessen & Theorielessen!
Nog even ter herinnering! Over een paar dagen
staan de feestdagen al weer voor de deur. De praktijk lessen tussen 24 December t/m 1 Januari komen te vervallen.

Geslaagde met Diploma´s!
En natuurlijk is er weer een groepje van het
starters pakket met vlag en wimpel geslaagd.
Twee van de 4 gaan door in de vervolg lessen. De
andere 2 wachten nog even een jaartje. Meiden
gefeliciteerd.

Boy en Jack
Wij zijn nog op zoek naar hulp in de
Activiteiten commissie !
Het laatste jaar is de commissie aardig uit
gedund. En eigenlijk dachten we dat het met de
kleinere groep ook wel zou kunnen, maar het
blijkt toch niet helemaal mee te vallen.
We zijn daarom op zoek naar versterking.
Toen we ooit de commissie op hebben gezet was
het de bedoeling om een pension klant, een
jongere manege klant, een ouder van een
manege klant, en een ouder van een pension
klant in de commissie zou zitten. Op dit moment
missen we de ouder van de manege klant, de
ouder van een pension kant en een ouder van
een manege klant.
We hebben allemaal onze eigen taken, maar
natuurlijk ondersteunen we elkaar waar het nodig
is.
Wat wordt er verwacht?
 We vergaderen ongeveer 1x in de maand.
 Helpen bij de wedstrijden
 Tijdens de wedstrijden het beheren van de
kantine
 Het in thema versieren van de kantine
Lijkt het u leuk om ons team te versterken, is 1x
in de maand (meestal op woensdag avond van
19.00 uur tot 20.00 uur) in uw volle agenda in te
passen, dan horen wij u heel graag.

De pony’s hebben eigenlijk een andere naam. Ze
heten in het paspoort Jasper en Rik. Hoe ze aan de
namen boy en Jack gekomen zijn dat weet ik niet.
Zelf kan in ze uit elkaar houden door Boy met de
B van Bolle en dan blijft Jack van zelf over. Allebei de pony’s zijn geboren op 10-05-1997 een half
uur na elkaar. Ze hebben de zelfde vader en de
moeders zijn 2 zussen. Het is dus echt familie van
elkaar. Boy en Jack zijn ook echt hun hele leven al
bij elkaar. Wij hebben ze gekocht van Manege
Madesteijn. Deze moest er mee stoppen omdat ze
er huizen willen gaan bouwen. En wij waren op
zoek naar echte makke pony’s. We denken dat we
aan Jack een echte makke pony hebben, Boy is
daarin tegen iets pittiger. Jack zal ook voorlopignog niet de verhuur in gaan. Dit omdat we willen
kijken of we hem wat voller kunnen krijgen. Hij
mag ook niet meer dan 1 uur per dag lopen. Boy
mag daarin tegen wel de verhuur in en mag meer
uren op een dag lopen. Hij heeft nog genoeg power en kan wel wat extra energie verbranden. We
hopen dat natuurlijk Boy en Jack een langere tijd
bij ons in de lessen zullen lopen, en dat Jack uiteindelijk weer wat voller zal worden.

Oudjaarsdag!
Te koop!

We willen 1 of 2 van de kerkbanken in de kantine
weg doen. Ze zijn 4 meter lang. Wie neemt ze van
ons over t.e.a.b.!

Nog even ter informatie!

We hebben op ouderjaarsdag Oliebollen springen
van 14.00 uur t/m 16.00uur! Gewoon les maar in
de kantine verse warme oliebollen.’s Avonds hebben we de oudejaars borrel van 17.00-19.00 uur.
Kom gerust gezellig even langs.

Wij wensen u allen een
prettige Feestdagen, een
goed Uiteinde en een
Liefdevol Gezond
2017 Toe.

WISSELBEKER MANEGE
Plaats
Naam
Plaatsingspunten Percentage
1
Iris Zweistra
9
63,69%
2
Isa Rademaker
13
67,33%
WISSELBEKER PENSION/LEASE
Plaats
Naam
Plaatsingspunten Percentage
1
Box Greve
9
66,00%
2
Anouk van den Broeke
16
64.92%
3
Puck Greve
24 64,67%

Tijdens de wedstijd van 11 December is tevens de
wisselbeker van de manege weer uit gereikt!
Dames allemaal gefeliciteerd.

