Jaarverslag Stal Mistral 2018
2018 is voorbij gevlogen met succes voor Stal Mistral. Het is een druk en sportief
jaar geweest, er zijn wedstrijden gereden, feestjes gegeven & verschillende
activiteiten georganiseerd. In dit jaarverslag lezen jullie de hoogte punten en
gebeurtenissen van 2018.

In februari hebben we een prachtig speelhuisje laten plaatsen. Zo hoeft
wachten of spelen met vriendinnetjes niet vervelend te zijn 😉
Gemaakt door Boom Stijl

Sinds vorig jaar zomer trainen Emma & Hitch al enige tijd bij Jeroen Heijmans in
Bodegraven. Vorig jaar, 30 september 2017, hadden zij deelgenomen aan de
selectie voor het HTC talententeam van Zuid- Holland. Een week later kregen zij te
horen dat ze geselecteerd waren voor het talenteam, dit betekende dat zij vanaf
oktober vorig jaar samen zijn begonnen aan een trainingsprogramma.
Het doel van de trainingen zijn, om een beter wedstrijdresultaat te behalen, je kennis
over de sportwereld bij te brengen, je trainen voor een hoger niveau, maar
uiteindelijk ook voor de ijkmomenten van het HTC. In het hele seizoen heb je te
maken met twee ijkmomenten.
Bij het eerste ijkmoment (februari ’18) gaan ze je beoordelen en vergelijken met de
eerste selectie (van september’17), ook wel het winter ijkmoment.
Het ijkoment wordt altijd in Ermelo georganiseerd bij het KNHS- Centrum. In februari
kregen we als eerste een workshop over “omgaan met wedstrijddruk” en daarna
mochten zij een springparcours afleggen in de binnenbak van de accommodatie. Dit
parcours werd beoordeeld en bekritiseerd door een instructeur uit een andere regio
van Nederland. Het waren twee foutloze parcoursen met een interessant
commentaar voor het volgende ijkmoment.

24 maart hebben wij het eerste ponyfeestje mogen vieren
van een succesvol seizoen. We zijn dit jaar open geweest
van maart t/m de eerste week van november. De meeste
feestjes zijn gevierd in combinatie met het restaurant de
Pannenkoe in Bleiswijk. Naast hoefijzers versieren, konden
er nu ook paardenmaskers gemaakt worden. Dit jaar hebben
we niet alleen verjaardagsfeestjes verzorgd, maar ook
teamuitjes. Op naar volgend jaar!

10 mei kregen Alice en Robbert- Jan van der Spek een prachtige meid; Lynne!
Het is een echte lieverd en heeft kennisgemaakt met de paardenwereld 😉

Dit jaar hebben we heel vaak van het mooie weer mogen genieten. Zo
ook op dinsdag 15 mei.. een heerlijke buitenrit in het Bentwoud met
de groepsles!

Het tweede ijkmoment, eveneens in Ermelo, was woensdag 4 juli en
ook gelijk de afsluiting van het seizoen. Zij hadden hierdoor een veel
uitgebreider programma dan bij het winter ijkmoment. Ze begonnen
in de ochtend met een training / paardrijles van de instructeur. In de
training wordt er niet alleen les gegeven, maar wordt je ook gelijk
beoordeeld / gejureerd. ’s middags heeft Emma een workshop
gekregen over het kunnen beoordelen van een sportpony of paard,
erg interessant. Einde van de middag hadden ze de beoordeling van Nederlandse
bondcoach Rob Ehrens over hun springparcours. Na afloop van de dag heeft Hitch
een mooi stalbordje gekregen, waar hij nu elke dag trots naar mag kijken! 😊 “Het
afgelopen jaar was een intensieve, leerzame periode en een hele leuke ervaring!”

Naast de paardrijlessen en de ponyfeestjes hebben
we dit jaar ook vele activiteiten georganiseerd.
Zoals de clinic vrijheidsdressuur i.c.m. met Ragini
Horse Care op 12 juli. Een zonnige middag met 12
enthousiaste kinderen! De kinderen kregen na
afloop een foto als herinnering mee naar huis.

Ook hadden we dit jaar een zomer(vakantie) actie i.c.m. de
Pannenkoe. Gezellig paardrijden en na afloop een pannenkoek eten
met je vriend(in)! Een succesvolle actie, welke was verlengd tot en
met 8 september.

Na de zomervakantie waren wij terug te zien in de najaar gids
2018 van Brains. Brians is voor jeugd- en jongerenwerk in de
Gemeente Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen,
Moordrecht, Moerkapelle). Begin dit jaar waren wij benaderd en
gevraagd om hier aan mee te doen, leuk! Dat vonden wij een leuke
uitdaging en zijn een programma gaan opzetten voor kinderen
tussen de 5 en 12 jaar. In september is de gids uitgekomen en
konden de kinderen zich gaan opgeven. Door de hoeveelheid
aanmeldingen, hebben we de groep over twee dagen verdeeld.
Het waren beide gezellige en zonnige middagen met enthousiaste
kinderen, Brains wat was je leuk!

15 september hebben Marije & Mistral hun eerste springwedstrijd in
Waddinxveen mogen rijden. Zij hadden twee foutloze rondes en
hadden hierdoor een tweede prijs behaald. Knap hoor, Marije! 🏆

Zaterdag 15 september hebben Thirza, Jeanine, Marije &
Emma deelgenomen aan het teamspringen in Waddinxveen.
Zij gingen verkleed als de "vluchtende jungle dieren". Het
was een spannende middag met een mooie tweede plaats!
🎉� 🏆

Met sinterklaas hebben de paarden en de pony’s
ook een mooi cadeau gekregen. Prachtige
naambordjes! Gemaakt door Boom stijl
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Wij dit een sportief jaar hebben gevonden?
Marije Bosman clubkampioen van het jaar is geworden van vereniging
Moerveen?
Zij samen met Mistral actief wedstrijden rijdt?
Roos van der Spek en Viktoria de winnaars van de kür op muziek geworden
zijn?
Wij (Thirza, Jeanine, Marije & Emma) dit jaar mee hebben gedaan aan het
teamspringen in Waddinxveen?
Zij hiermee een tweede plaats hebben behaald?
Emma en Hitch het HTC- seizoen dit jaar hebben afgerond?
Wij naast de paardrijlessen en ponyfeestjes verschillende activiteiten
georganiseerd hebben?
Zoals de vrijheidsdressuur clinic i.c.m. Ragini Horse Care?
Deze binnen 1 dag volgeboekt was?
Wij i.c.m. het restaurant de Pannenkoe een zomeractie hebben gehad?
Hier veel gebruik van is gemaakt?
Wij hiervoor in de buurtkrant hebben gestaan?
Wij een samenwerking hebben met het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Zij het mogelijk maken dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld,
toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende
kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen?
Wij dit jaar voor het eerst hebben deelgenomen aan BrAins?
Er maar liefst 63 kinderen zich voor ons programma hadden opgegeven?
Thirza en Nadine alweer een jaar paardrijlessen geven bij Stal Mistral?
Zij zich altijd voor de 100% inzetten en wij dit erg waarderen?
Wij dit jaar ook weer opnieuw veel proeflessen gegeven hebben?
Er naast hoefijzers, ook paardenmaskers versierd konden worden?
We een hele grote groep hulpjes hebben op de zaterdag?
Zij heel veel klusjes doen en ons heel goed helpen?
Wij dit erg waarderen?
Wij iedereen die ons dit jaar hebben geholpen heel erg willen bedanken?
Wij hopen op nog zo’n succesvol en sportief jaar?
Wij jullie graag volgend jaar terug zien bij Stal Mistral?
Wij jullie het aller beste toewensen voor 2019?

