
































Pimp - je - pony

Hallo mijn naam is Bo, zaterdag 7 juli mocht ik een dagje mee naar de regionale keuringen van de Neder-
lands New Forest Pony stamboek te Gasselte. Peter Wolken ging samen met pony Lisa en
merrieveulen Mona-lisa naar de keuring. Alle pony’s worden dan individueel beoordeeld, waarbij onder 
meer wordt gelet op bouw van de pony, het New Forst type en de stap en draf aan de hand.
Mijn vriendin Kristel mocht ook mee om samen met mij aan pimp - je -  pony deel te nemen. We gingen sa-
men een pony verkleden en ons zelf ook. Pony  Moby gingen we pimpen met bloemen, slingers, stickers en 
de pony kreeg een mooi  hoedje op met een gekleurde cape om. Wij waren verkleed als bloemen meisjes. 
We mochten van alles bedenken, andere kinderen waren ridder, heks  Tirol en zelfs Spaanse meisjes  een 
prachtig gezicht. Dat was heel erg leuk.
Maar het aller mooiste van deze dag was dat pony Lisa en merrieveulen Mona-Lisa van Peter Wolken
kampioen zijn geworden. Regionaal kampioen van het Noorden en daarom mogen ze nu verder naar Er-
melo om wie weet Nederlands kampioen te worden. Lisa heeft het dus heel goed gedaan. Ze won  verschil-
lende rozetten twee kleine bekers een grote beker en ze kreeg een rood wit blauwe lint om.
Het geheel werd officieel afgesloten met het volkslied waarbij ik de beker mocht vast houden. Al met
al waren we allemaal heel erg blij en nu op naar Ermelo.

Activiteitenweekend 2012

Zaterdag en zondag 9 en 10 juni  was het activiteiten weekend. Je moest er om 1 uur zijn en toen gingen 
we gelijk met bikini en handdoek naar de ijsbaan. Toen we terug waren gingen ze iets zeggen: alle teams 
hadden een eigen kleur en iedereen had zijn eigen land. Wij waren Nederland en onze kleur was oranje. 
Marcia, Dewi en ik sliepen in het scheidsrechters hokje. Die avond gingen we Denemarken – Nederland 
kijken en het werd 1 – 0 voor de Denen. Jammer. Ze haalden ook nog 2 dikke matten, 2 skippyballen en 
1 balk uit de gymzaal. Toen moest je er op gaan zitten en elkaar eraf slaan met de skippyballen. Ik moest 
tegen Marcia en ik heb gewonnen en daarna moesten we slapen. De volgende dag was ik als laatste op en 
iedereen zei dat ik een slaapkop was. Toen gingen we brood eten en wat drinken. Toen we daarmee klaar 
waren gingen we voetballen, en wie had er gewonnen met voetbal NEDERLAND!!! Met zijn allen waren we 
5de of 4de . De winnaar was zwart. Het was een erg leuk weekend.
Groeten Liz




