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Polocrosse Workshop

Agenda

- 3 maart, Winter competitie op Stal
den Broecke (dressuur & vaardigheid)
- 25 maart, ALV
- 6 april, Praktijk instructie
hulpinstructeurs
- 6 april, Equiyoga (na de instructie)
- 15 - 19 juli, Menweek in Drachten

De Jaarlijkse Menweek

Onze Nieuwe Mencursisten!

Van de Redactie

Het einde van februari is weer in zicht, wat een nieuwe kersverse PGP betekend! Zoals de meesten
mensen waarschijnlijk al weten is dat nu natuurlijk onze mencursus alweer van start is gegaan. Zestien enthousiaste cursisten hebben wij momenteel onder onze hoede die zich nu al druk aan het voorbereiden zijn op de examens in juni! Voor de mensen die graag een blik willen werpen op deze nieuwe
aanwas, spiek maar even op pagina 3!
Maar de mencursisten is niet het enigste wat in deze PGP te vinden is, Lydia en ik zijn bijvoorbeeld in
Drachten op bezoek geweest voor onze jaarlijkse menweek. Verder is er natuurlijk een verhaal te vinden van de Polocrosse workshop die extreem goed bevallen is en quote’s en ‘wist-je-datjes’ ontbreken
natuurlijk ook niet.
Groetjes Merel

Workshop Polocrosse

Op zondag 10 februari vertrok een delegatie paardenmeisjes van
de Paardengroep naar stal de Mars voor een workshop polocrosse.
Voor degenen die niet weten wat deze sport inhoudt: polocrosse is
een soort kruising tussen lacrosse ( je weet wel, met zo’n netje) en
paardrijden. We werden hartelijk ontvangen met thee, koffie en tal
van lekkere koeken. Daarna werd ons wat uitgelegd over de gooi- en
vangtechnieken en konden we op de grond gaan oefenen met overgooien. Dit viel in het begin nog niet mee, maar na een paar keer oefenen
kreeg iedereen de slag te pakken. Hierna werd het tijd om te oefenen
vanaf een paardenrug. Er werden 4 leuke paardjes binnengebracht,
van verschillende rassen, variërend van een Criollo-achtige pony tot
Engels volbloed. Overeenkomst was dat ze allemaal ontzetten wendbaar waren, wat- zo bleek later- ook echt noodzakelijk was om een
beetje polocrosse te kunnen spelen. Ook te paard werd het overgooien geoefend, eerst in stap en later ook in draf en galop. Om de bal
van de grond op te rapen moest je half naast je paard gaan hangen en met je netje de bal opscheppen.
Klinkt simpel, maar de uitvoering liet nog wel eens te wensen over. Nadat iedereen ook te paard wat
had geoefend ging het echte werk beginnen; een heus wedstrijdje! Normaal speel je 3 tegen 3, maar
omdat er maar 4 paarden beschikbaar waren speelden we 2 tegen 2. Om te beginnen stelden we in
een rij achter elkaar op en werd de bal in het spel gegooid. Degene die de bal als eerste ving mocht
uit. Het idee is dus dat je bij te tegenstander scoort (duhhh) maar er mag maar 1 aanvaller in het
doelgebied komen, en je mag niet zomaar met de bal over de 10-meter-lijn voor het doelgebied komen.
Deze moet je er eerst zelf overheen stuiteren en weer opvangen of hij moet aangegooid worden door je
teamgenoot. Dat maakte het spel een stuk dynamischer. De middag ging veel te snel voorbij en tegen
4 uur zat het er alweer op. Hopelijk kunnen we snel weer een keer gaan polocrossen want het is echt
een fantastische sport. Misschien toch maar Lawart omscholen tot polocrosse-paard?
Groetjes, Margriet.

De Paarden Groep Praat

7de Uitgave
Februari 2013

Polocrosse Workshop

Quote’s!!
Lydia: Waar zit de tankdop bij Lawart?
Shanna: Bij de achterkant. Daar zit een gaatje
Merel: Shanna! We hebben matchende sokken!
Lydia: Huh, mest in je sokken?
Estelle: Ik heb een oor.
Jan: Ellen is mijn ex-vriendin.
Lydia: Ik maak hele rare dingen van Harma.
Merel: 31 februari komt de volgende PGP uit!

De Jaarlijkse Menweek

Onze Nieuwe Mencursisten!

Oenkerk wordt Drachten!

Zoals veel van jullie wel zullen weten zijn wij als paardengroep vele jaren iedere zomer op menvakantie
gegaan bij het PTC+ in Oenkerk. In 2012 heeft het bedrijf echter nogal wat veranderingen doorgemaakt. Het complex in Oenkerk is in 2012 verkocht en de nieuwe eigenaar zag uiteindelijk toch niets
in het voorzetten van de paardentak. De directeur bij de paarden, Doede van der Meer, die wij vooral
kennen als onze super nuchtere maar ook heel gezellige Friese instructeur, en zijn partner Henk de
Brouwer moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie.
Onder de nieuwe naam “PaardMensOnderwijs” is Doede verhuisd naar een prachtige locatie in
drachten. Op uitnodiging van Doede zijn Merel en ik daar maar eens een kijkje wezen nemen. De nieuwe
locatie is handig gelegen vlak bij de snelweg en dicht bij Drachten maar toch op stap afstand van het
bos. We waren erg onder de indruk van het nieuwe terrein. Het terrein is ongeveer 9 hectare groot, er
is een evenementenhal, een grote binnenbak en 2 grote buitenbakken, er zijn ongeveer 150 paardenboxen op het terrein. Op dit enorme terrein worden nu dus ook regelmatig keuringen, wedstrijden en
andere evenementen georganiseerd. Tevens word een deel van het complex gebruikt om paarden voor
export in quarantaine te houden. Maar dat is voor ons natuurlijk niet zo van belang, wij wilden graag
weten of we nog een Oenkerkachtige vakantie konden organiseren?!
En wat dat betreft is veel hetzelfde gebleven, we zagen
dezelfde wagens, nog veel van dezelfde paarden (en cavia’s),
dezelfde instructeurs, hetzelfde verrijdbare tuigenrek en
dezelfde ptc+ zadeldekjes. En Doede verzekerde ons ervan
dat we ook in drachten mochten mennen in enkelspan, dubbelspan, langspan, in het bos en in de bak, van dressuurles
tot vaardigheidsproef, net als in Oenkerk.
Verder zijn eigen paarden ook van harte welkom en zal stalling
hiervoor kosteloos zijn (krachtvoer zelf meenemen).
We hebben dus veel zin om dit jaar de nieuwe “Oenkerk” week
te organiseren en hopen dat veel van jullie meewillen naar
Drachten van 15 t/m 19 juli.
Groetjes Lydia
P.S.: Op pagina vier zijn nog veel meer foto’s van Drachten te
vinden!!!
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Anita de Keijzer - Nienhuis

Anne van Roekel

Dafne Hannink

Edwin Kuipers

Hermien Gaasbeek

Ilse Weenink

Katinka Jacobs

Lotte Littooij

Mara Kortekaas

Nicolien ten Holte de Vries

Noraly van Hemert

Perry Buuron

Tessa Jacobs

Wendy Wennekes

Rens Noordhoek

Carien Voogt
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Foto’s van Drachten!

Interesse in een advertentie in de PGP?
Neem dan contact op via
depaardengroep@gmail.com

