HCW NIEUWSBRIEF 1, 2015 - 29 MAART 2015
Wat hebben we het druk gehad de afgelopen maanden! Vooral in de
maand maart was het spannend, want de ruiters van Hippisch Centrum
Westland doen het hartstikke goed. Zes manegeruiters wisten een
Golden Ticket te bemachtigen voor de halve finale van de FNRS
Springcompetitie in Den Bosch; Sofia Suiker was erbij op de KNHS
Indoor Kampioenschappen Springen Ponys in Ermelo, en Bri reed op het KNHS Indoor
Kampioenschap Springen Paarden in Ermelo mee voor de titel in klasse Z. Daarover lees je
alles in deze Nieuwsbrief. De feestdagen komen er weer aan: en dan wijzigen we wel eens
wat in de roosters. Let daarom goed op het rooster dat beneden in de stallen hangt en houd
vooral de facebook pagina van HCW in de gaten voor mogelijke veranderingen in het
lesrooster en de facebook pagina van PRCW voor alle overige nieuwtjes.

WESTLAND SPORTHORSES
Zoals jullie weten is Bri vorig jaar samen
met Davitha en Edith een nieuw project
gestart: Westland Sporthorses. Er is weer
wat nieuws te melden. Sinds kort hebben
wij een nieuw paard op stal staan. Het is
een dressuurpaard en ze is 2,5 jaar oud. Ze
heet Hicerita maar we noemen haar
Colonel Hathi.
Ze was nog niet zadelmak toen ze kwam,
dus dat moest eerst gebeuren. We zijn
begonnen met
longeren. Ze was
erg braaf en al
snel konden we
de singel om
doen. Na 1 week
hebben we er een
zadeltje opgelegd
en ging Davitha
hangen. Kolonel
Hathi was zo
braaf dat Bri en
Davitha besloten dat Davitha er gelijk op
mocht gaan zitten. Zo gezegd, zo gedaan
en ze deed helemaal niets! Nu rijden we er
ongeveer 3 weken mee en ze doet het super
goed. Ze leert ook heel snel.
Eind maart hebben we Wasabi verkocht.
Hij staat nu ergens waar hij het ook goed
gaat hebben en lekker wedstrijdjes gaat
rijden. We hopen dat hij ver gaat komen in
de springsport!

Zomerfee is naar het voortplantingscentrum
in Utrecht gebracht. Ze wordt dit jaar
gedekt door de hengst Cornet Obolensky.

PRCW NIEUWS
De vereniging heeft de afgelopen periode
niet stil gezeten. Op nieuwjaarsdag werd
afscheid genomen van voorzitter Maurice
de Bruijn. Maurice is opgevolgd door
Hugo Hollander en het nieuwe bestuur is
hard aan de slag met de organisatie van
allerlei activiteiten.
 De gemeente gaat kijken of de ruiterpaden rondom de manege met de andere
ruiterpaden te verbinden zijn, zodat er
een pad vanuit onze manege naar Hoek
van Holland ontstaat. De gemeente kijkt
ook naar de kwaliteit van de paden en
waar deze zijn onderbroken. Chris Krens
en Ingrid Westphal zijn hier vanuit de
vereniging ook bij betrokken.
 Wij gaan bij de gemeente een voorstel
indienen ter verbetering van de opslag
voor de springmaterialen en bestrating
van het voorstuk bij het buitenveld.
 Jolanda Hinsen is druk in de weer
geweest met de dressuurwedstrijden. We
volgen het ingezette programma. De
wedstrijden worden goed bezocht en
Jolanda heeft het prima voor elkaar. De
onderlinge wedstrijd was tot het laatst
erg spannend. De winnaar van de finale
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bij de manegepaarden is Ivana Ridderhof
met Senna. Bij de pensionpony’s won
Anouk van de Zanden met haar pony
Silver Finn en bij de pensionpaarden
Lisa de Witte met Vanna. De dames
mogen zich een jaar lang de beste
manege- of pensionruiter pony/paard
noemen. Hun naam wordt gegraveerd in
de nieuwe schaal die in de Connemara
pub komt te hangen. Gefeliciteerd dames!
Bij de FNRS was pimp your pony and
yourself tijdens carnaval een van de
hoogtepunten. We zagen zebra’s, cowboys
en rijk uitgedoste pony's en paarden
voorbij komen. Een prachtig staaltje
creativiteit van onze ruiters.
De western lessen en aansluitende
FNRS western proef waren zo geslaagd,
dat in overleg met HCW is besloten hier
als les mee door te gaan.
Op tweede Paasdag staat de Ik hou van
knollen sing along… op stapel. Een
leuke zangtest voor de ruiters op paard
of pony. Als dit goed gaat zullen we
John de Mol vragen er een landelijke
variant voor TV van te maken. Er zit
muziek in onze paarden…
Dit jaar organiseren we op 14 mei voor
de tweede keer een Enjoy the Ride. Dit
is een tocht voor recreatieve ruiters die
vanuit onze manege een buitenrit gaan
maken. Hugo en Jolanda Hermes gaan
op 12 mei het parcours uitzetten vanaf
stal tot aan het strand en weer terug.
Het springsecretariaat wordt komend
seizoen aangestuurd door Bri. In haar
team zitten Edith, Davitha, Anita,
Desiree en Miriam. Begin mei vindt de
Glazen Stad Trofee plaats op HCW, een
3-daagse wedstrijd voor pony’s en
paarden en dit is dan meteen een goede
test of het team goed op elkaar is
ingespeeld.
In april worden alle hindernissen goed
nagekeken en waar nodig gerepareerd.
Voor alle wedstrijden, zowel spring- als
dressuur- zoeken we nog sponsoren. Als
je een bedrijf weet dat een bijdrage wil
doneren, kan je dat doorgeven aan Ton

of Hugo. Ook is het mogelijk om een
hindernis te sponsoren.
 Op financieel gebied wordt een wijziging
doorgevoerd. Onder leiding van Walter
worden de contributiebedragen en
verrekeningen van FNRS en KNHS via
de manege geïnd. Hierdoor wordt beter
gebruik gemaakt van de mogelijkheden.
Graag zien we alle leden op zaterdag 4 april
vanaf 13:00 uur tijdens de 2e vrijwilligersdag. Dan steken we met een hapje en een
drankje allemaal de handen uit de mouwen
en maken we het buitenveld, het terras, het
buitenterrein en de porto klaar voor een
gezellig buitenseizoen 2015.

FNRS SPRINGCOMPETITIE
Zondag 15 februari hebben we met 9
manegeruiters deelgenomen aan de regio
finale van de FNRS Springcompetitie op
manege Middenhof in Maassluis. Dit ging
super goed, 6 manegeruiters bemachtigden
een Golden Ticket voor de halve finale op
Indoor Brabant.

Zaterdagochtend 14 maart vertrokken we
naar Brabant. Kayleigh Pronk moest al
eerste in de S40. Ze ging erg goed, alleen
door de spanning van haar eerste wedstrijd
op zo'n groot evenement sprong ze een
hindernis van de verkeerde kant en mocht
helaas niet door naar de finale. Annika
Hoekemeijer reed de S70 en kwam op een
6de plaats, door naar de finale. Michelle Pet
ging ook erg goed maar helaas een 11de
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plaats en alleen de beste 10 van de 30
combinaties mochten door.
In de S90 hadden we 3 combinaties. Helaas
had Amber Spee haar enkelbanden
gescheurd en kon niet meer meedoen. Ze
was wel gezellig mee gegaan. Kimberly
Marbus
en
Joyce Baptist
reden echt een
super parcours
er werden 2de
en 3de.
Iedereen super
blij, want we
konden met 3
ruiters naar de
finale.
Zondag 15 maart weer op pad naar Indoor
Brabant. We vertrokken rond 12:00 uur.
We hadden Boulette en Porthos lekker rust
gegeven zondagochtend, ze hoefden niet in
de les te lopen. Dat hadden we beter wel
kunnen doen, want de pony's waren erg
fris. Ze liepen ietsje harder dan de dag er
voor haha. De opmerking die de meiden
kregen was dat ze iets betere tempocontrole
moesten hebben, maar ondanks dat werden
we met Annika 5de in de S40 finale en met
Kim en Joyce 5de en 6de in de S90 finale.
We zijn super trots op de meiden: super
gedaan!!
Ook nog een vermelding waard: onze TJ
liep ook mee in de finale. Dit wel voor een
andere manege. Manege Beukers had een
virus op stal en kon daarom geen paarden
meenemen. Wij zijn zo collegiaal geweest
om een paar pony's en paarden mee te
nemen, zodat ook de 6 combinaties van
Manege Beukers konden meedoen. TJ,
Porthos, Aline en Spikkel deden het bij hen
ook erg goed en de kinderen waren super
blij. Maneges Middenhof had ook nog 2
pony's uitgeleend, zodat iedereen dit mooie
evenement kon meemaken.

PONY DAGKAMPEN 2015
De

eerste 4 weken van de zomervakantie
houden we op de manege weer onze

gezellige pony dagkamp weken: een hele
week samen met je vaste pony poetsen,
knuffelen en rijden. De weken zijn van
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot
16.00 uur. Dagelijks ga je 2 keer rijden en
met mooi weer natuurlijk elke dag een
buitenrit. We gaan ook zonder zadel rijden,
punkpony's maken en springen. Als het
mooi weer is, dan gaan we ook een middag
zwemmen zonder pony. We doen de hele
week veel spelletjes met en zonder de
pony's, dus het is een leuke en leerzame
week vol plezier! We hebben de volgende
data vastgezet.
1e week: 13 tot en met 17 juli.
Voor beginners, nog 1 plaats vrij.
2e week: 20 tot en met 24 juli.
Voor half gevorderden, nog 6 plaatsen vrij.
3e week: 27 tot en met 31 juli
Voor beginners, nog 7 plaatsen vrij.
4e week: 3 tot en met 7 augustus.
Voor half gevorderden, nog 2 plaatsen vrij.
De kosten voor deze onvergetelijke week
zijn 235 euro, inclusief lunch en een
lekkere versnapering. Inschrijfformulieren
liggen bij de balie. Voor meer informatie
of om te reserveren kun je bellen naar:
0174 298541.

LEASE OOK EEN PONY
Als je nog geen eigen pony hebt, maar je
wilt toch graag een vaste pony rijden, dan
kan je bij HCW ook een pony leasen.
Claire en Anouk doen dat ook en Désirée,
de moeder van Claire, is hier heel tevreden
over. Wij vroegen haar daar iets over te
vertellen. Désirée: "Toen Claire acht jaar
oud was, is zij begonnen met paardrijden.
Eerst met dressuur, daarna springen en
later is zij ook bij het carrouselteam van
HCW gekomen. In het begin heeft Claire
altijd met veel plezier op manege pony’s
gereden, maar zoals voor veel meisjes is
het ook haar droom om een eigen pony te
hebben. Misschien is dat in de toekomst
een keer mogelijk, alleen nu nog niet. Toen
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hoorde ik dat je bij HCW ook een pony
kunt leasen. Dat kan je alleen doen, maar
ook samen met iemand anders. In augustus
vorig jaar kwam de mogelijkheid om
Silver Finn Westland te leasen en samen
met Anouk heeft Claire dat toen gedaan.
Een groot voordeel is dat je het verzorgen
en rijden van de pony met z’n tweeën kunt
doen. Claire heeft Silver Finn bijvoorbeeld
de ene week drie dagen en de andere week
vier dagen, zo blijft er ook nog genoeg tijd
over voor school. Claire vindt het zelf erg
leuk dat zij door het leasen een goede band
heeft opgebouwd met de pony. Ze mag op
een dag twee uur rijden en kan met Silver
Finn ook aan wedstrijden meedoen. Op de
dagen dat ze de pony verzorgt, kan Claire
haar poetsen, losgooien of gezellig met
haar gaan wandelen. Met mooi weer is het
natuurlijk heerlijk om op het veld te rijden.
Het leasen van een pony is voor ons dus
een succes."

KNHS INDOOR KAMPIOENSCHAP
SPRINGEN PONY'S KLASSE B

Sofia had zich heel goed voorbereid, dus
zenuwachtig was ze niet. Er deden 22
combinaties mee. In de eerste omloop liep
Sofie een hartstikke goed en foutloos, dus
door naar de barrage. Helaas ging dat niet
zoals verwacht, want Sofia maakte een val.
Gelukkig was ze ongedeerd en ook Finn
Rinaldi mankeerde niets. Natuurlijk voor
Sofia een teleurstelling, maar we zijn
hartstikke trots op onze regiokampioene!

KNHS INDOOR KAMPIOENSCHAP
SPRINGEN PAARDEN KLASSE Z
Op 28 maart werd in Ermelo het KNHS
Indoor Kampioenschap Springen paarden
gehouden. Onze eigen Bri is reserve
regiokampioen geworden bij de paarden in
de Z klasse, dus op naar Ermelo.
Er reden 50 combinaties mee voor de titel.
In de eerste omloop liep Cadermie een
foutloze ronde. Dat deden nog 27 andere
combinaties, dus in de tweede omloop was
het weer spannend. We moeten wel even
wachten, want eerst moest de ZZ klasse
nog springen.

Op 14 maart werd in Ermelo het KNHS
Indoor Kampioenschap Springen Pony's
gehouden. Sofia Suiker was met Finn
Rinaldi Westland regiokampioen geworden
in de B klasse en zaterdagmiddag reden we
vol goede moed naar Ermelo.

Cadermie deed het ook in de tweede manche
weer super en liep weer een foutloos
rondje, dus we mochten door naar de
barrage, samen met 9 andere combinaties.
Dat werd pas echt spannend, er werden
snelle tijden neergezet, maar we waren al
heel trost dat we zo ver waren gekomen;
Cadermie heeft nog net iets te weinig
ervaring. In de barrage tikte we helaas een
balk af en Cadermie kwam wat in opstand
wat seconden kostte. Uiteindelijk is Bri
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8ste geworden en daar zijn we echt blij
mee.

NK CARROUSEL PONY'S 2015
Zondag 19 april 2015 is het dan eindelijk
zover. Dan gaan 13 meiden van HCW
samen met Captain Bri naar de Nederlandse
Kampioenschappen Carrousel Pony's in
Rotterdam. Claire, Edith, Sophia, Hanna,
Sidney, Fenna, Davitha, Joyce, Lisa K,
Lisa U, Zoe, Annika en Romy gaan de eer
hoog houden. Ze gaan laten zien wat ze het
afgelopen jaar hebben (bij)geleerd. Ze hebben
samen met Bri hard getraind en Bri heeft
de meiden naar een ongekende hoogte
gebracht. Verleden jaar werden ze knap 2e,
waardoor ze in de 1e divisie zijn geplaatst.

Eenmaal in Rotterdam gaan de meiden hun
uiterste best doen om er een mooi NK van
te maken. Ze kunnen natuurlijk wel wat
steun en aanmoediging gebruiken, dus kom
ook kijken!
We zijn die dag te gast bij De Jockey Club,
Kralingseweg 120 in Rotterdam. Om 13:20
MOGEN we losrijden en onze proef start
om 13:40 uur.

NK CARROUSEL PAARDEN 2015
Op zondag 7 juni 2015 gaat de paarden
carrouselgroep Go Westland naar Haarlem
om deel te nemen aan het NK Carrousel
Paarden 2015. Ook deze ruiters kunnen
wat steun en aanmoediging goed
gebruiken, dus kom kijken. We zijn die
dag te gast bij:
RSC Schoteroog, A. Hofmanweg 16 in
Haarlem. Om 13:40 uur mag het team
losrijden, om14:00 start de proef.

VEULENPRAAT EN MEER

Dat is natuurlijk een topprestatie.
Dit jaar gaan we proberen dit te evenaren
of misschien zelfs te overtreffen. Maar wat
de uitkomst ook moge worden, aan de
inzet en de training zal het zeker niet
liggen, want iedere vrijdagavond is het
behoorlijk zweten voor ruiter en pony. Dan
wordt er namelijk keihard getraind, maar
gelukkig is er ook tijd voor een lolletje.
Hoe dit allemaal afloopt? Dat gaan we
allemaal meemaken op zondag 19 april als
we op stal komen om onze pony’s in te
laden voor de NK. Zondag is een van de
spannendste momenten (naast het rijden
van de carrousel, want dat zit wel snor):
hoe gaan we de gewassen pony’s op stal
aantreffen? Zitten alle vlechten er nog in,
zijn ze nog schoon of kunnen we gewoon
weer van vooraf aan beginnen?

Jady Melodie is weer goed opgeknapt. Na
1 maandje op de faculteit in Utrecht te
hebben gestaan waar ze een aantal behandelingen heeft gehad, mag ze in begin april
naar de wei, Ze blijft daar dan tot haar 3de
levensjaar. Er komt van de week nog een
veulen bij, ook van de hengst Everdale en
die gaat gezellig mee naar de wei.
Daluna verwacht begin mei een veulentje
van Everdale. Ze is al
flink dik, maar ze loopt
nog vrolijk in de
rondte. We zijn heel
benieuwd wat voor
veulen ze gaat brengen
en dan gaan we het
weer een mooie naam verzinnen.
Lilly Rose gaat naar België en komt bij een
vriend van Ton te staan. Lilly is een pony
veulen en te klein om bij paarden veulens
op de wei te kunnen staan.
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Holiday - het paard
van Monique en
Ingrid - is eindelijk
zadelmak. Dit heeft
een hoop tijd gekost
omdat ze erg angstig
was in het begin. Nu
gaat het super goed,
maar soms is ze wel
wat druk. Ze was
vorige week zooo
druk dat Monique
haar niet kon houden
en haar schouder uit
de kom raakte. En Holiday? Die steekt
gewoon haar tong naar je uit.
Nyorieta wordt half april gedekt door de
springhengst Verdi en we hopen dat daar
weer een mooi veulen uitkomt.

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
Met ingang van 1 april zijn de openingstijden van de manegebar gewijzigd. Op
maandag en dinsdag is de bar gesloten, de
inschrijfbalie voor de lessen is dan wel
geopend. Gasten zijn uiteraard welkom om
in de bar plaats te nemen om naar de lessen
te kijken. Wij hebben een koffiemachine en
drankmachine laten plaatsen, zodat u niet
droog hoeft te staan Op de overige dagen
zijn de sluitingstijden van de bar tegelijk
met de laatste les. De tijden komen nu
beter overeen met de tijden van het
restaurant, waardoor wij efficiënter kunnen
werken.
De omgeving weet ons al goed te vinden
voor onze heerlijke pannenkoeken. Maar
wij willen ook graag iets voor onze klanten
doen. Bij iedere komende PRCW wedstrijd
krijgen de kinderen bij de inschrijving een
voucher voor een gratis pannenkoekje, te
nuttigen in de pannenkoekensaloon onder
begeleiding van een volwassene.
Op eerste Paasdag kunt u in de saloon ook
genieten van een Paasbrunch. Op tweede
Paasdag is de saloon gesloten, maar dan is

iedereen welkom bij Condor City voor de
Easter Family Fun Day, met veel extra
activiteiten voor de kinderen.

TIJDEN EN ACTIVITEITEN RONDOM
DE FEESTDAGEN
Zaterdag 4 april
PRCW vrijwilligersdag.
Zondag 5 april
Eerste Paasdag. De lessen gaan door.
De bar is geopend vanaf 09:00-17:00 uur.
De stal sluit om 17:00 uur.
Maandag 6 april
Tweede Paasdag. De lessen gaan niet door.
De bar is geopend vanaf 12:00-18:00 uur.
De stal sluit om18:00 uur
Maandag 6 april
Tweede Paasdag vanaf 13:30-16:00 uur: Ik
hou van knollen sing along...
Gepresenteerd door Krista de Mol, met
spellen: liedje raden, woorden spellen, zeg
geen ja, geen nee, geen uhhh, en nog veel
meer. Aansluitend is er een workshop
sieraden maken van paarden-haar.
Zondag 12 april
KNHS Dressuur Paarden en Pony's.
Zondag 19 april
NK Carrousel rijden pony's. De Jockey
Club, Kralingseweg 120, Rotterdam.
Losrijden 13:20 uur, proef rijden 14:00 uur.
Zaterdag 25 en zondag 26 april
FNRS F proeven.
Maandag 27 april
Koningsdag. De lessen gaan niet door.
De bar is de gehele dag gesloten.
De stal sluit om 18:00 uur.
Vrijdag 8 mei
Glazen Stad Trofee Pony's.
Zaterdag 9 mei en zondag 10 mei
Glazen Stad Trofee Paarden.
Donderdag 14 mei: Enjoy The Ride.
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