
De nabespreking van de dressuurproeven vindt plaats in zaal Totilas, boven de Brasserie.

Berber van den Berg geeft jullie in de workshop 'Omgaan met (negatieve) gedachten' handvaten om
'storende' gedachten naar de achtergrond te dringen:

'We kennen het allemaal, al die negatieve gedachtes die maar in ons hoofd rondspoken. Kan ik het wel?
Wat als het mis gaat en iedereen dit ziet? Ben ik wel goed genoeg?

Van nature zijn we vrij negatief ingesteld. Het blijkt namelijk dat van de 40.000-60.000 gedachten die we
per dag hebben, 70% negatief is bij gezonde en gelukkige mensen. In deze workshop gaan we interactief
aan de slag met hoe je hier mee om kunt gaan. We oefenen met een paar methodes om bepaalde gedachten
minder serieus te nemen of om te kunnen buigen.'

Deelname aan de workshop is verplicht. Er ligt een presentielijst bij Berber die getekend moet
worden. De workshop wordt gegeven in zaal Zenith, boven de Brasserie.

Als jullie alle onderdelen hebben gevolgd mogen jullie weer naar huis. De video's worden na de
dressuurbespreking aan de deelnemers meegegeven; ook voor de springdeelnemers proberen we
die tijdig beschikbaar te hebben.

Formulier actuele startgerechtigde stand deelnemers
Bij het secretariaat ontvangen jullie een formulier om gedurende de rest van dit seizoen jullie
vooruitgang in de startgerechtigde klasse bij te houden.
Het is de bedoeling dat jullie daarop elke overgang naar een andere klasse mèt datum noteren en
door de instructeur laten paraferen en ev. van commentaar laten voorzien. (Ook ev. ziekte of ander
ongemak dat van invloed is op de progressie op de lijst plaatsen).
Tijdens het Zomerijkmoment willen we jullie formulier, door de instructeur getekend, terug
ontvangen, zodat dit formulier onderdeel gaat uitmaken van de eindbeoordeling voor deelname aan
het volgende seizoen.

De protocollen en het Formulier actuele startgerechtigde stand worden aan de instructeurs
meegegeven.

Stallen
Aanvragers voor stallen:
jullie krijgen nog apart een mail van Marianne toegestuurd. De stallen bevinden zich tegenover de
Amaliahal en Beatrixhal.
Er is een verschil tussen de vaste stallen en de concoursstallen.
Voor de concoursstallen moet een drink en waterbak worden meegenomen.
De KNHS deelt de stallen in, dus wees allemaal goed voorbereid en neem voer- en drinkbakken als
ook voldoende dekens om je pony/paard warm te houden.
De namen van de deelnemers worden op de stallen geplaatst, zodat de stro- en zaagselstallen
duidelijk herkenbaar zijn.

Gebruik de stal die je is toegewezen en zet je pony/paard niet zomaar ergens neer!!!

Tot 25 januari!


