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Een woordje van Gees ...
Er is mij vanuit het bestuur van de ponyclub gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief, dus bij deze. Al
jaren ben ik besmet met het ook bij jullie ó zo bekende paardenvirus. Voordat ik in oktober 2000 begon met lesgeven bij
De Doorzettertjes gaf ik thuis les, reed ik wedstrijden en jureerde ik regelmatig bij de (toen nog) NKB. Ook reed mijn
dochter, die ik begeleide, veel wedstrijden met haar 2 pony’s. Wij woonden toen in Heeze, maar in 2001 besloten wij
om ons pand in Heeze te verkopen en in Tungelroy een leuk optrekje te kopen waar we wat meer ruimte aan huis
hadden voor onze 6 paarden, de honden, kippen, poes en de rest van onze “rommel”.
Wij hebben nu nog 2 KWPN paarden, moeder (19 jaar) en dochter (4 jaar) en 2 Haflingers bij ons op stal en 1 KWPN
merrie staat heerlijk van haar oude dag te genieten tussen de paarden in het bejaardenhuis bij Petra van de Kruis in
Heeze. Volgend jaar krijgen we als het goed is een KWPN- en een Haflinger veulen. Zelf rij ik geen wedstrijden meer,
alleen nog recreatief, begeleid ik mijn dochter nog steeds, geef thuis les en jureer nog. We spannen de Haffie’s
regelmatig in en gaan dan bij ons achter heerlijk door de bossen rijden.
Ik ben dus begonnen op de woensdagavond met lesgeven, eerst 2 en daarna 3 uurtjes. Naast de woensdagavond heb
ik ook nog een tijd les gegeven op de zaterdagmiddag en daarna de zaterdagochtend, bardienst gedraaid op de
zaterdagmiddag en in de nieuwsbrief schreef ik steeds weer een nieuw stukje.
Maar nu vind ik dus, maar daar is niet iedereen het mee eens, dat het na 14 jaar mooi is geweest. Ik heb dus heel veel
kinderen die ik les heb gegeven zien komen en weer zien gaan, waarvan er gelukkig ook zijn gebleven zoals o.a.: Piet,
Selwyn, Eveline, Marcella, Arjen en Tim. Ook veel pony’s zijn er gekomen en helaas ook weer gegaan. Vanaf de
begintijd toen ik in Leende kwam, liepen er 2 pony’s mee die er nu nog zijn, namelijk Santana en Sabrina. Deze 2
pony’s zijn allebei van Theo de Werdt en hebben ook allebei Cora als moeder. Cora (Ingrid op papier en ongeveer 29
jaar) is eigendom van Harrie van Kuijk, zij heeft ook bij de ponyclub gelopen, maar geniet nu heerlijk van haar pensioen
bij Lorenzo en Jaimy. El Santana (dit is Santana zijn volledige naam), is geboren op 15 mei 1994, vader is El Brando.
Sabrina is geboren op 26 maart 1996, vader is El Beauty en zijn allebei een pony met Arabisch bloed.
Ik ben, nadat ik dus officieel gestopt ben, alweer een aantal keren terug geweest om een instructeur te vervangen, dus
echt stoppen daar krijg ik de kans nog niet voor, maar dat vind ik ook helemaal niet erg, dus jullie zullen me zeker nog
wel eens tegenkomen op de ponyclub in Leende.
Tot slot: blijf allemaal heel veel plezier houden in het omgaan en rijden van onze Edele viervoeters én papa’s en
mama’s, helaas voor jullie, maar het paardenvirus is niet te genezen.
Groetjes, Gees
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