Hallo leden van S.E.O,
Mij werd gevraagd om mezelf even voor te stellen, via een berichtje in de nieuwsbrief.
De meeste leden hebben mij waarschijnlijk al rond zien lopen, met drie honden als schaduw. Mijn
taken liggen vooral bij de verzorging van de manegepaarden. Ik woon hier vanaf 1 januari samen
met mijn twee zoons. Dimer is de oudste en is net 23 januari 14 jaar geworden en Senne, de jongste,
is 8 jaar. Dimer gaat naar ijshockey en Senne zit op Free-running. Ze hebben allebei wel paard
gereden, maar meer voor de gezelligheid.
Ikzelf heb de 5 jarige hippische opleiding in Deurne gevolgd, en heb als klein meisje hier op deze
plek, Manege de Woldstreek, veel voetstapjes staan. Heel bijzonder om hier nu te wonen.
Tijdens en na mijn opleiding heb ik nog op verschillende springstallen gewerkt. Onder andere bij
Jannie Morsink (Stal Horsey) in Enschede, Arjan Vos te Dwingeloo, Jur vrieling Holwierde en heb
jaren op het fries paarden centrum als ruiter gewerkt om de E.P.T.M merries (KWPN) en de A.B.F.P
merries(Friezen) en de verrichtingshengsten te rijden. Dit was onder leiding van Lammert Haanstra.
Vooral jonge paarden opleiden vind ik geweldig.
Na het Fries paardencentrum, heb ik 10 jaar, als beheerder/bedrijfsleider gewoond op Stoeterij
Bommelsteyn te Joure. Dit was een stal met meerdere Friese dekhengsten die zowel in de
dressuursport als tuigsport werden uitbracht. Keurings klaar maken van de friese paarden was daar
ook een groot onderdeel.
Waarschijnlijk voor veel moeders herkenbaar, is wedstrijd rijden niet makkelijk te combineren, en
heb toen besloten om hier mee te stoppen.
Daarna hebben we de overstap gemaakt naar manege “de Veenhoeve”te Appingedam. Hier hebben
we als gezin 6 jaar gewoond. We hebben daar een super tijd gehad. Mijn taken lagen daar vooral bij
het geven van dressuur- en springlessen, en zorgen dat de manegepaarden hier en daar gecorrigeerd
werden.
Door privéomstandigheden ben ik vorig jaar alleen verder gegaan met eigen dressuur- en
springlessen, en dat doe ik in loondienst via Manege Nieboer te Hoogezand.
Mijn doel is om uiteindelijk helemaal zelfstandig te zijn, en naast de dressuur- en springlessen,
ruiters/amazones te begeleiden op concours, organiseren van kinderfeestjes in combinatie met
fotografie. Naast de paarden mag ik namelijk graag fotograferen en tekenen. Als het weer toelaat ga
ik buitenritten organiseren voor jong en oud. Met onderweg een heerlijk kopje soep en een broodje.
Ook zal ik dit jaar de wedstrijdsport in de dressuur weer oppakken. Dus al met al, ik ga me niet
vervelen.
Misschien is het jullie al opgevallen dat de stallen weer gevuld zijn. Ik zal de paarden even
voorstellen; De roodschimmel Joël is mijn allereerste paard. Hij is nu 25 jaar en is vanaf jaarling bij
ons in de familie. Ik heb met dit paard m’n opleiding gevolgd, en dat paard heeft dus een speciaal
plekje. Ik heb met hem samengestelde wedstrijden gereden. Prachtige sport waar alle disciplines
aanbod komen. Hij is gelukkig nog top fit, en S.E.O verleasd dit paard aan Angela van Wolden en
Petra Stoppels.
Naast Joël staal Lonely. Hij is vorig jaar bij mij op stal gekomen. Bij zijn geboorte is zijn moeder
overleden, vandaar de naam Lonely. Super lief paard. Dit paard verleasd S.E.O nu aan Krista Mooi
en Sanne schuitema
Dan hebben we Roos. Prachtige welsch pony, die ook gebruikt mag worden voor de lessen. Ze is
nog onervaren dus alleen geschikt voor de ervaren ruitertjes. Verder zeer lieve pony. En als laatste
Zavir de schimmel (v Scendic) die ik in de dressuur sport ga uitbrengen.
Als jullie nog meer van me willen weten of vragen hebben, trek me maar aan de jas.

Ik ga graag met jullie de samenwerking aan. We delen met z’n allen dezelfde passie, en dat lijkt me
een goed uitgangspunt. Ik heb er zin in. En ik wens iedereen een sportief gezellig jaar.
Vriendelijke groet Trudy Karsies

