Nieuwsbrief: Maart 2018

Hierbij ontvangt u de eerste HCE Nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende informatie:






Bakbezetting
Instructrices
Evenementen in maart
Website
Vereniging nieuws

*Deze informatie kunt u tevens op de website van het HCE vinden.
Bakbezetting:
Instructeur/Dagen Maandag
Loes Vos

Dinsdag

Annet van der
Horst

17.30 – 19.30
Achterste bak

Verenigingslessen
Ina Beuving

19.30-20.30
Grote bak

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

19.00-21.00
Middelste bak

Verenigingslessen
21.00-22.00
Grote bak
Floor Vos
Specialisatielessen
Marleen Meier
Specialisatielessen

19.00-21.00
Grote bak
18.00 –
21.00
Grote bak

Mocht u er achter komen dat er iets ontbreekt in dit schema, dan wil ik u vragen om op deze mail
te reageren. te reageren op deze mail, zodat we het geheel volledig krijgen.

Instructrices:
De vereniging biedt verenigingslessen en specialisatielessen. Aan de verenigingslessen kunnen
alleen leden van de rijvereniging deelnemen, terwijl de specialisatielessen ook toegankelijk zijn
voor mensen van buiten de vereniging.
Marleen Meijer
Op maandag zijn er de specialisatielessen springen van Marleen Meijer.
Dit zijn series van steeds 10 lessen. Marleen Meijer, zelf een zeer ervaren en
getalenteerd ruiter op hoog niveau, is ook een zeer gedreven instructrice.
Met haar inspirerende lessen, brengt zij de ruiters naar een hoger plan.
Er wordt gereden in een kleine groep van maximaal 5 ruiters in de les. De nieuwe serie start op
maandag 26 februari. Deze serie zijn er drie lessen van 18.00 tot 21.00 uur. Het opgeven hiervoor
kan bij Annie van Wieren. We merken dat de opgave voor pony’s wat achterblijft en dat het lastig
is een ponygroep voor deze specialisatielessen in het indoorseizoen vol te krijgen. We zien dat de
ponyruiters de afgelopen periode in deze lessen grote stappen hebben gemaakt, dus geef je op!

s

Floor Vos
Op de dinsdag hebben we de specialisatielessen dressuur van Floor Vos.
Zij geeft dan les van 19.00 tot 21.00 uur. Het maximale aantal deelnemers p
er les is 3. Je kunt je hiervoor bij Floor aanmelden. Ook deze lessen worden
gegeven in series van 10. De nieuwe serie zal starten op dinsdag 20 maart.
Floor, die in de dressuurring zelf zeer goed weet te presteren met haar
paarden, kan haar kennis ook heel goed overdragen op haar leerlingen.
Dankzij haar fijne manier van instructie geven weten haar leerlingen zichzelf
steeds te verbeteren, wat valt terug te zien in de behaalde resultaten.

Instructrices van de vereniging en de lestijden:
Annette van der Horst
Op dinsdag zijn er ook verenigingslessen, deze zijn alleen voor de eigen leden.
Van 17.30 tot 19.30 uur zijn de lessen van Annette v/d Horst.
Zij geeft fijne groepslessen, met aandacht voor de individuele ruiter.
Annette biedt als geen ander de begeleiding die een startend ruiter nodig
heeft en betrekt in deze spannende fase zoveel mogelijk de ouders om zo
een stevige basis te leggen. Daarnaast geeft Annette les aan de meer gevorderde recreatie ruiter.
Ina Beuving
Van 19.30 tot 20.30 uur geeft Ina Beuving een verenigingsles, richting dressuur.
In deze les geeft Ina op zeer gedreven manier onderricht aan maximaal 5 ruiters.
Door haar uitgebreide ervaring in het scholen en uitbrengen van paarden,
kan ze haar leerlingen op de juiste manier begeleiden bij het opleiden van hun
paarden en het verbeteren van de rijvaardigheid. Op de donderdag geeft Ina 2
allround verenigingslessen, dus lessen waarbij er aandacht is voor zowel dressuur
als het springen. Aansluitend hierop volgt nog een dressuur gerichte les. Ook voor deze 3 lessen
geldt dat er maximaal vijf ruiters kunnen deelnemen per les.
Van 19.00 tot 20.00 is de allround les pony’s. Van 20.00 tot 21.00 uur is de allround les paarden.
Van 21.00 tot 22.00 uur is er dus nog een paarden les, waarin men zich helemaal richt op de
dressuur.

Datum:

Evenementen Maart:

Grote hal: Bonita hal: Carla hal:

Zat 3 mrt
Zon 4 mrt

Dressuur Tinkers
Dressuur Volbloed

X
X

X
X

Di 6 mrt
Di 6 mrt

JSP lessen Freek/Floor
Lezing Arts en Dier

X
VIP ruimte

X

Wo 7 mrt

Springen HCE

X

X

Zat 10 mrt

YRN Event

X

X

Zon 11 mrt

Springen RVE

X

X

Wo 14 mrt

Springen HCE

X

X

Vrij 16 mrt

Hengsten show

X

X

Zat 17 mrt

Springen Kring Kamp.
‘s Avonds Showavond

X
X

X
X

Di 20 mrt

JSP lessen Freek/Floor

X

X

Wo 21 mrt

Springen HCE

X

X

Vrij 23 mrt

Train&Trail Vrijspringen

X

X

Zat 24 mrt

Eventing Dressuur en Springen
Balans Hippique

Buiten banen
X

Zon 25 maart

Eventing Cross oefen cross

Buiten banen

Internationaal Mennen aankomst
Mennen Dressuur
Mennen Dressuur
Mennen Marathon
Mennen Vaardigheid

X
X
X
X
X

X
X

X

Men weekend:
Wo 28 mrt
Do 29 mrt
Vrij 30 mrt
Zat 31 mrt
Zon 1 april

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Zaterdag 3 en zondag 4 maart
Dressuur Tinkers
De Tinker is een paardenras afkomstig uit Ierland. Het zijn betrouwbare,
veelzijdige paarden met een werkwillig karakter. Ze zijn grof gebouwd,
hebben veel behang en zijn erg sterk. De Tinker wordt gezien als een
uitermate geschikt paard voor het hele gezin, maar ook weten ze in de
sport hun mannetje te staan. Tijdens het dressuur Tinker weekend,
kunt u deze prachtige paarden bewonderen onder het zadel.
En dit op verschillende niveaus. Er zijn zelfs Tinker die uitkomen in de
ZZ zware klasse.
Zaterdag 10 maart
YRN Event

er wordt ge

In het paardrijden zijn verschillende disciplines te onderscheiden. Zo
is er de dressuur, het springen, het western rijden en zijn er nog vele
andere disciplines. De Young Riders zijn kinderen in de
leeftijdscategorie van 16 tot en met 21 jaar. Zij rijden met eigen
paarden. Dit gebeurt ook op internationaal niveau,
er wordt op verschillende niveaus gereden. Young Riders vind je in de
dressuur, het springen en bij het western rijden.

Vrijdag 16 maart
Hengsten show
De hengsten die tijdens de show tentoongesteld worden zijn goedgekeurde hengsten.
Zij worden gepresenteerd aan het publiek. De presentatie van de spring- en
dressuurhengsten zal aan de hand en onder het zadel gebeuren, waarbij de
hengstenkeuringscommissie een toelichting zal geven. De springhengsten
zullen dan ook een paar sprongen onder het zadel laten zien. De tuigpaardhengsten
worden één voor één voorgesteld voor de wagen en zullen ook toegelicht worden
door een lid van de hengstenkeuringscommissie.

Zaterdag 17 maart
Activiteiten Rijvereniging
In de maand maart organiseert de Rijvereniging de
Kringkampioenschappen springen voor paarden en pony’s. In de
klasse B t/m ZZ wordt er op zaterdag 17 maart gestreden om de titel
Kringkampioen van ZO-Drenthe.
Op dezelfde dag is ook de jaarlijkse manegeshow, waaraan veel leden
van de rijvereniging deelnemen. Een prachtige, gevarieerde show,
met als titel: The Sky is the limit!

Iedere woensdag indoor springwedstrijden
Iedere woensdag worden springwedstrijden georganiseerd.
Iedere springruiter met startkaart kan zich inschrijven voor de
indoorspringwedstrijden. Ruime inrijhal en grote hal voor het
springparcours. In de winter een fijne manier om in het ritme
van de wedstrijden te blijven.
Vrijdag 23 maart
Train & Trail Vrij-springen
Bij competities met vrij-springen worden jonge paarden
beoordeeld op hun techniek in de vrije sprong. De
beoordeling tijdens het vrij springen zegt niet alles over de
toekomst van een springpaard. Over het algemeen is het wel
zo, dat wanneer een jong paard een goede techniek laat zien
tijdens het vrij springen, dat dit paard ook goed zal springen
onder het zadel.
In de handel is het echter prettig als je een goede beoordeling kunt tonen op de springtechniek
van een paard. Het vrije springen op jonge leeftijd geeft wel inzicht in:
* vermogen * moed * vechtlust
* aanpassingsvermogen * inschattingsvermogen
Zaterdag en zondag 24 en 25 maart
Eventing Dressuur, Springen en Cross
Eventing is een discipline in de paardensport waarbij de verschillende aspecten van de training aan
bod komen. Het werd voorheen 'military' genoemd. De combinaties moeten een dressuurproef,
een terreinproef en een springparcours rijden. De combinatie die de minste strafpunten behaalt
over de drie onderdelen is de winnaar. Het meest spectaculair is de terreinproef (ook bekend
als cross country). Deze wordt afgelegd in een natuurlijke omgeving zoals bos en weilanden.
Tijdens de terreinproef dienen verschillende soorten hindernissen te worden overwonnen.
Voorbeelden van hindernissen zijn: de waterbak, constructies met boomstammen, picknicktafels,
op- en afsprongen en gaten.
Een eventing wedstrijd wordt over meerdere dagen verdeeld. Dit is het meest gebruikelijk bij de
zwaarste wedstrijden en alle internationale rubrieken. Voor en na de terreinproef worden de
paarden gekeurd door een dierenarts. Hierbij wordt gecontroleerd of het paard goed loopt en of
de conditie goed is. Indien dit niet het geval is volgt uitsluiting. Deze veterinaire keuring wordt bij
alle klassen van de eventing sport gedaan.

Woensdag 28 maart t/m zondag 1 april
Men-weekend
Bij het mennen zijn de paarden met het rijtuig verbonden door middel
van strengen en andere riemen die tot het paardentuig behoren.
De menner of koetsier bestuurt de aanspanning door middel van de
leidsels, die zijn verbonden met het bit in de mond van het paard
(vaak ook "stang" genoemd) of de paarden. Verder gebruiken koetsiers
hun stem en de zweep om de paarden aanwijzingen te geven.
Het geheel van koets, koetsier en paard(en) wordt een "aanspanning" genoemd.
Er kunnen één of meerdere paarden voor een rijtuig worden
gespannen. Bij één aangespannen paard spreekt men van een
enkelspan. Twee paarden naast elkaar wordt tweespan of
dubbelspan genoemd. Twee paarden achter elkaar noemt men
een tandem. Ook gebruikelijk is een vierspan, met twee voorpaarden
en twee achterpaarden. Andere manieren van inspannen zijn minder
gebruikelijk, zoals drie paarden achter elkaar (randem) of naast
elkaar (trojka). Ook probeert men wel, bijvoorbeeld om de
vaardigheid van de menner te bewijzen, zo veel mogelijk paarden
voor een wagen te spannen. Mennen gebeurt recreatief, maar tijdens
het weekend in Exloo op het HCE worden verschillende competities
gereden, waaronder:




aangespannen sport, ook wel tuigpaardensport genoemd; hierbij gaat het om
de schoonheid van de bewegingen van het paard, (de 'actie' van het paard)
authentiek gerij, waarbij met antieke rijtuigen wordt gereden in bijpassende
stijlgetrouwe kledij, soms gejureerd als concours d'elegance.
mensport als internationaal beoefende sport met de onderdelen dressuur,
vaardigheid en marathon; wordt beoefend met enkel-, dubbel-, of vierspan.

Website:
Vanaf heden kunt u ook de agenda en de rijhalbezetting doorgeven en vinden op de website van
het HCE. https://www.hippischcentrumexloo.nl/
Ciska Paping gaat de website up-to-date houden. Heeft u een activiteit die u op de website wilt
hebben staan, kunt u mailen naar: ciska@paping.nl

Vereniging nieuws:
Beste leden,
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen van ontwikkelingen en de sportieve
gebeurtenissen binnen de Rijvereniging. Graag willen we uw aandacht voor het verreden indoorkampioenschap en de successen die er zijn behaald.
Alle rubrieken van de Indoor Regio kampioenschappen zijn weer achter de rug. Alle titels zijn
vergeven en de ruiters van Rijvereniging Exloo vielen ook dit indoorseizoen nogal in de prijzen! Een
aantal van hen behaalden zelfs een kampioenstitel en wisten zich te plaatsen voor het NK in
Ermelo. Daar zijn we als vereniging natuurlijk supertrots op.
Uitslagen finales:
Dressuur pony’s:
B cat D/E
Kampioen: Romy Mantingh met Bijsterhof Furioso (door naar NK)
L1 cat D/E
Reservekampioen: Janita Stavast met No limit
L2 cat D/E
4e Donna Savenije met Timano
Z1 cat D/E
Reserve kampioen: Janita Stavast met Chantre
Dressuur paarden:
L1
Kampioen: Marella de Wal met Idem dito (door naar NK)
Reserve kampioen: Lisa Paping met Hotmail (door naar NK)
4e Estelle Hilbrants met Estelle’s Invito
12e Esmee v/d Ven met Notting Hill
17e Charlotte Bakker met Index
L2
5e Floor Vos met Indiana-Linda DFV
M1
13e Anouk v/d Laan met Gant
M2
Kampioen: Floor Vos met Happy Feet DFV (door naar NK)
Reservekampioen: Ina Beuving met Haakon (door naar NK)
6e Yvet Hooiveld met Fellow P
Z1
Reservekampioen: Lisa van Mensvoort met Floran (door naar NK)
3e Floor Vos met Go-Girl DFV
Z2
Kampioen: Floor van Manen met Gregor (door naar NK)

Allemaal…
Springen pony’s:
B cat A/B
10e Giselle Snijder met Giselle’s Prins
B cat D/E
5e Romy Mantingh met Emira
Z cat D/E
9e Esmee Zwaagstra met Oosterbroek Francois
Springen paarden:
M
11e Marleen Meijer met Gin Tonic
Z
3e Renate Beuving met Giranolin (door naar NK)
ZZ
Reservekampioen: Marleen Meijer met Carmel (door naar NK)

