HCW NIEUWSBRIEF 2, 2014 - 23 NOVEMBER 2014
De afgelopen periode is er veel gebeurd op en om de manege. Er is
vooral veel te vertellen over de paarden. Er zijn een aantal nieuwe
bewoners bijgekomen die allemaal nog veel moeten leren en er zijn
ook een aantal bewoners weg gegaan. Je leest het allemaal in deze
nieuwsbrief. Ook hebben we het programma rondom de feestdagen
even op een rijtje gezet, zodat niemand voor een dichte deur komt te staan. Let ook goed op
het rooster dat beneden in de stallen hangt en houd vooral de facebook pagina van HCW in de
gaten voor eventuele veranderingen in het lesrooster.

WESTLAND SPORTHORSES

ACTITVITEITEN OP HCW

Bri is aan een leuk nieuw project begonnen,
en dat doet ze samen met Davitha en Edith.
Het heet Westland Sporthorses. Het idee
voor Westland Sporthorses komt van Ton
en Hugo. Ton is altijd wel in voor iets
nieuws, maar het moet natuurlijk wel iets
met paarden te maken hebben. Het leek
Ton en Hugo een leuk plan om jonge
paarden te beleren en ze dan klaar te maken
voor de springsport. Op HCW zijn daar
alle mogelijkheden voor. Toen het plan
verder was uitgewerkt, zijn Bri, Davitha en
Edith er bij betrokken. Die jonge meiden
kunnen dit werk prima aan en hebben
voldoende ervaring. Als de jonge paarden
nog niet zadelmak zijn, gaan we daar als
eerste aan werken. Als ze wel zadelmak
zijn, dan worden ze eerst op conditie
gereden en daarna gaan ze een sprongetje
maken, totdat ze dat goed onder de knie
hebben. Als een paardje geschikt is voor de
sport, proberen we er een nieuw baasje voor
te vinden, dat daar dan mee verder kan.
Davitha en Edith fokken zelf met hun merrie
Zomerfee. Ze is nu drachtig van Big Star
Junior en in maart wordt het veulen
verwacht. Daarnaast zijn er twee ruintjes
van buitenaf in opleiding gekomen: Wimpie
en Wasabi. We hopen dat er nog veel meer
paarden in opleiding komen en dat we die
uiteindelijk in de wedstrijden terug gaan
zien, want dat is het doel van Westland
Sporthorses! Verderop in deze Nieuwsbrief
kan je alles lezen over de paarsen.

24 november 2014
Eerste binnenbaan gehele dag gesloten
i.v.m. onderhoud. Via de facebook pagina
houden we je op de hoogte van het verloop
van de werkzaamheden.
29 en 30 november 2014
Eerste onderlinge dressuur wedstrijd voor
de competitie beste pensionruiter en beste
pensionruiter van 2015.
7 december 2014
Mogelijkheid tot oefenen kür op muziek.
14 december 2014
Mogelijk tot oefenen kür op muziek.
22 december 2014
Ponydagkamp.
23 december 2014
Ponydagkamp.
25 december 2014
Eerste Kerstdag.
26 december 2014
Tweede Kerstdag met onderlinge kür op
muziek.
29 december 2014
Ponydagkamp.
30 december 2014
Ponydagkamp.
01 januari 2015
Massacarrousel, vanaf 13:00 uur.

Hippisch Centrum Westland - Poeldijkseweg 47 - 2544 NS Den Haag - 0174298541
www.hippischcentrumwestland.nl

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE
FEESTDAGEN
24 december 2014 - Kerstavond
De manege is om 18:00 uur gesloten. De
lessen worden verplaatst naar de ochtend,
het lesrooster vind je op het bord beneden
in de stal.
25 december 2014 - Eerste Kerstdag
Er zijn geen lessen. De manege is geopend
vanaf 10:00-16:00 uur. De Connemara pub
is gesloten.
26 december 2014 - Tweede Kerstdag
Er zijn geen lessen. PRCW organiseert een
leuke wedstrijd met muziek.
De manage is om 18:00 uur gesloten.
31 december - Oudejaarsavond
De manege is om 18:00 uur gesloten. De
lessen worden verplaatst naar de ochtend,
het lesrooster vind je op het bord beneden
in de stal.
De binnenmanege is vanaf 17:00 uur niet
meer toegankelijk.
1 januari 2015 - Nieuwjaarsdag
Met de traditionele massacarrousel brengen
we een feestelijke toast uit op het nieuwe
jaar. Aansluitend wordt een leuke springwedstrijd gehouden.
De manege is om 18:00 uur gesloten.

196 EZELS GERED

Begin oktober heeft de ponycarrousel het
fantastische bedrag van 687 euro opgehaald
met diverse acties voor het goede doel.
Evenals verleden jaar ging de opbrengst
naar Brooke Hospital for Animals. Met dit

geld zet Brooke zich in voor werkpaarden
en ezels in Egypte, Pakistan en India. Deze
dieren moeten vaak héél hard werken en de
eigenaren weten niet goed hoe zij hun
dieren goed moeten verzorgen. hebben De
meiden van HCW hebben auto's gewassen
en gepoetst. Krista en Cathaelle hebben
fotoshoots genomen, Lisa en Cathaelle
hebben cupcakes gemaakt en verkocht,
zadels en hoofdstellen zijn gepoetst en we
hebben lege flessen opgehaald. PRCW had
een wedstrijd georganiseerd en heeft 1 euro
per start gedoneerd. Het waren twee erg
gezellige dagen. Het bedrag is inmiddels
overgemaakt naar Brooke en we hebben
een hele mooie bedankbrief van Brooke
gekregen.

DE BEWONERS VAN HCW
Vanaf de zomervakantie is met een aantal
manegepaarden hard gewerkt. De volgende
paarden worden even in het zonnetje gezet.
SOULMATE
Na een herstelperiode na
het spiegelincident zijn
Bri, Davitha en Edith
weer met Soulmate gaan
werken. Eerst rustig aan
de longe. Dat vond hij
best een beetje spannend,
dus hebben we het kalm
aan gedaan. Toen hij het longeren niet
meer eng vond zijn we voorzichtig
begonnen met hangen. Tot ieders verbazing
was hij erg braaf en na een dag kon Edith
er al op. Geleidelijk aan konden we steeds
ietsje langer gaan rijden, conditie
opbouwen en meer oefenen en trainen. In
de zomervakantie zijn we begonnen met
springen en ook dat ging erg goed. In het
begin was het natuurlijk wel een beetje
spannend, maar Soulmate leert erg snel en
elke week ging het een stukje beter.
Soulmate is ook mee gegaan op ponykamp
en ook daar was hij erg braaf. Nu gaat hij
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af en toe mee op oefenparcours en ook dat
gaat steeds beter. Soulmate is een kanjer.

ENERGY
In mei heeft het team van
Westland Sporthorses (Bri,
Davitha en Edith) Energy
ingereden. Met longeren
was ze braaf. Het hangen
vond ze spannend. Dat
duurde bij haar, net als bij
Soulmate, ook maar één
dag en Edith kon er op. Energy raakte heel
snel gewend. Tijdens de zomervakantie
hebben Edith en Davitha veel met haar
getraind. Ze leerde heel snel en mocht dan
ook al snel mee met een buitenrit. Ook het
springen had Energy snel onder de knie en
ze deed het erg goed. In augustus is ze
verkocht en ze staat nu in Maassluis. Wij
hopen dat de nieuwe eigenaar veel plezier
aan haar heeft en dat ze lekker veel
wedstrijdjes gaat lopen en ver komt!
Energy was een hele fijne pony om te
rijden, met vooral veel potentie voor het
springen.

WIMPIE
In juni is Wibrahim
bij ons gekomen. Wij
noemen hem Wimpie.
Wimpie wordt door
het team van Westland
Sporthorses gereden.
Hij is 5 jaar en toen
hij kwam was hij al
zadelmak dus we
konden meteen met
hem aan het werk.
Hij zit fijn en is makkelijk te rijden. Vanaf
het begin doet hij het al heel goed en ook
hij is heel braaf. Hij leert snel wat natuurlijk
erg fijn is. Met Wimpie is gedurende de
zomervakantie veel getraind en we zijn
ook met hem gaan springen. Dat doet hij
goed. Wimpie is mee geweest op pony-

kamp en heeft daar veel buiten gereden. Hij
moest voorop samen met C. Adermie en
wat waren ze braaf samen! Een paar weken
geleden heeft hij voor het eerst een
oefenparcours gelopen en kwam foutloos
rond. De tweede oefenwedstrijd moest hij
een gaatje hoger springen. Hij sprong
geweldig en keek helemaal nergens naar.
Hij wordt nu nog steeds lekker constant
getraind en gaat steeds beter. Wimpie is
klaar voor de volgende oefenwedstrijd!

WASABI
Ongeveer gelijktijdig
met Wimpie is
Wallido II gekomen.
Vanaf de eerste dag
noemde iedereen hem
hem Wasabi en dat
hebben we maar zo
gehouden. Wasabi is
4 jaar en ook hij was
al zadelmak. Met het longeren was hij
braaf, maar we merkten wel dat hij een
gevoelig mondje had. Na een bezoekje aan
de tandarts was dat verholpen en konden we
hem op conditie gaan rijden In de zomervakantie is hij mee geweest op trainingsweek
en daar heeft hij enorm veel geleerd. Daar
zijn we ook begonnen met springen en dat
deed hij goed. Wasabi is een erg fijn paard
en lief in de omgang. Aan het eind van de
zomervakantie is hij mee geweest naar
ponykamp en enkele weken geleden is hij
voor het eerst op oefenparcours geweest.
Hij was super braaf en vond helemaal niets
eng. We blijven lekker met hem trainen en
samen met Wimpie mag hij mee naar de
volgende oefenwedstrijd.

ZOMERFEE
Juni was een drukke maand. Zomerfee
kwam terug op stal, samen met haar hengstveulen. We moesten een naam verzinnen
voor het veulen. Het moest beginnen met
een J en we hebben hem Jimmy Choo
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Westland genoemd.
Na een weekje op
stal zijn ze de rest
van de zomer naar
de wei gegaan. In
september zijn ze
weer
opgehaald,
maar dat ging niet
erg vlot. Jimmy
was ondeugend en
wilde niet mee; hij
dacht zeker dat hij weer een bezoekje
moest brengen aan de hoefsmid. Maar
uiteindelijk gaf hij het op en stonden
Zomerfee en Jimmy zo op de trailer. Op
HCW was een heerlijke stal voor ze gereed
gemaakt. Een aantal weken later is Jimmy
gespeend. Zomerfee staat nu lekker in een
buitenstal en Jimmy staat samen met
Sorrobon, teruggekomen uit België, in een
grote stal. Ze gaan elke dag samen los.
Met Zomerfee hebben we het rijden weer
opgepakt. Het was een tijdje geleden dat er
met haar is gereden, maar ze is super braaf.
Wie weet kan ze in de toekomst een uurtje
meelopen in de les.

JIMMY CHOO EN SORROBON
Jimmy en Sorrobon hebben
het samen goed naar de zin
in de mooie grote stal die
voor ze is gemaakt. Er is
genoeg ruimte om lekker te
bewegen en een beetje te
ravotten en overdag liggen
ze soms met zijn tweetjes
languit te slapen. Maar zodra
ze de voerkar horen zijn ze
klaarwakker. Jimmy lijkt zijn
moeder niet erg te missen, en
is dikke maatjes met Sorrobon. Elke dag
gaan ze lekker samen los.

LILLY ROSE
Hallo paardenvriendinnetjes. Hier een
berichtje van Roosje. Hebben jullie mijn

nieuwe maatje
al gezien? Nee?
Nou, ze is net
iets groter dan
ik en haar naam
is Lilly Rose.
Zij is pas 6
maanden oud. Ik sta gezellig naast haar in
de pensiongang en we kunnen de hele avond
met elkaar babbelen. Het is dan net een
kippenhok! Jammer dat we de echte kippen
even moeten missen, maar die zijn een
tijdje op vakantie.

RONDA
Ronda is weer terug
in de lessen. Een paar
jaar geleden liep ze
altijd al mee in de
les, maar toen werd
ze geleased en konden
we haar niet meer in
de lessen gebruiken.
Na 2 jaar geleased te
zijn geweest loopt ze
nu weer lekker mee.
En ze doet het nog heel goed en luistert
braaf. Dat kan ook niet anders met die grote
oren van haar. Ze heeft vast de allergrootste
oren van alle manegepaarden.

EARL'S DEW
Sinds de zomer staat
Earl’s Dew op HCW.
Earl's Dew is pas 3
jaar oud en komt uit
Ierland. Hij is een
hele lieve manegepony. Sinds kort staat
hij niet meer in de
pensiongang maar in
het tussenstuk. Hij is
de buurman van Mr.
Nielson. en Charlene. Hij heeft het daar
goed naar zijn zin en kan alles goed in de
gaten houden. Hij is wel een beetje
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nieuwsgierig, dus als er iets voorbij komt,
dan komt gelijk zijn koppetje om de hoek
kijken.

NYORIETA EN JADY
Nyorieta en haar
veulen Jady Melodie
zijn voor de wintermaanden weer terug
op stal. Jady is het
eind van de zomer
geboren en kan nog
niet zonder haar
moeder. Ze kan nog
niet naar de opfok,
waar alle veulens
bij elkaar zijn. In januari gaat ze bij haar
moeder weg en samen met Lilly Rose in
een box. In april gaan ze lekker naar de wei
met alle veulens en blijven daar in tot ze 2,5
jaar zijn. Jady is verkouden en moet in de
frisse lucht staan en daarom staan Jady en
Nyo even in de stroloods. Ton en Michel
hebben een mooie box voor ze gemaakt.
Toen ze er pas stonden vonden ze het
trouwens wel leuk om weg te lopen. Nyo
had de deur eruit getrapt en ze zijn lekker
samen de polder in gerend. De meiden van
HCW zijn er achteraan gegaan en hebben
ze weer gevangen en terug in de box gezet.
We hebben nu de deur maar iets steviger
gemaakt en een extra balk er boven. Nu
maar hopen dat ze blijven staan.

INSOMNIA
Insomnia is flink
aan het groeien. Zij
is het veulen van
Nyorieta van vorig
jaar. Nog 1 jaartje
wachten en dan
komt ze terug naar stal. Nu heeft ze het
lekker naar haar zin met de andere paarden
op het weiland. Het is mooie merrie en we
kunnen haast niet wachten tot volgend jaar.

HOLIDAY
Onze nieuwste bewoner is Holiday. Zij is 2,5
jaar oud en is begin november op stal
gekomen. Ingrid en
Monique hebben haar
samen gekocht en gaan
haar zadelmak maken
en alles leren. Het is de
bedoeling dat ze
daarna weer wordt
verkocht, maar het lijkt
er op dat Ingrid
helemaal verliefd op haar is. Dat wordt dus
even afwachten, misschien blijft ze dan wel.

DALUNA
Daluna krijgt volgend jaar
in de zomer ook een veulen.
De vader is Everdale. Dit is
dezelfde vader als de vader
van Jady Melodie, dus dat
wordt vast weer een mooi
veulen. Daluna is al aardig
dik en ze moet nog zes
maanden. We doen het een beetje rustig
aan met haar, maar houden haar wel in
beweging. Dat is beter voor de bevalling
en zo blijft ze toch een mooi figuurtje
houden.

ENTINGEN
Op 24 december - aan het eind van de dagworden alle paarden op de manege weer
geënt. Zorg er voor dat je paard er klaar
voor staat.

Hippisch Centrum Westland - Poeldijkseweg 47 - 2544 NS Den Haag - 0174298541
www.hippischcentrumwestland.nl

