Nieuwsbrief: November 2018

 Evenementen in november
 Vereniging nieuws
 Bakbezetting
*De ze informatie kunt u tevens op de website van het HCE vinden. Gedurende de zomermaanden wordt
overwegend gebruik gemaakt van de buitenbanen.

Datum:

Evenementen november:

Alle evenementen in oktober vinden binnen plaats.
maandag 5, 12, 19 en 26 november

Springlessen Marleen Meijer

woensdag 7, 14, 21 en 28 november

Springwedstrijden

9, 16 en 24 november

Friezen KFPN

15 t/m 18 november

Indoor springen voor paarden

15 november

Hunter Class

24 en 25 november

Onder voorbehoud Subtop wedstrijd

Verder deze maand:
1, 13, 22, 27 en 29 november

JSP lessen

3 november

Tinker Stamboek

4 november

Proefgerichte training

6 november

KNHS Bijscholing springjuryleden

15 november

KWPN vergadering

Maandag 5, 12, 19 en 26 november

Springlessen Marleen Meijer

In november verzorgt Marleen Meijer weer een aantal springlessen op de maandagen. De lessen
worden binnen gegeven.

Woensdag 7, 14, 21 en 28 november

Springwedstrijden

Iedere woensdag worden er weer springwedstrijden georganiseerd!!
Ruiters, pony’s en paarden vanaf de BB tot en met de ZZ kunnen weer volop deelnemen aan deze
springwedstrijden! Beide hallen worden gebruikt. Er is voldoende ruimte voor het inrijden en
inspringen.
Bij wekelijkse deelname in de winterperiode is dit een mooie manier om je paard in conditie te
houden en om het ritme van de wedstrijden te continueren. De bodemkwaliteit en de ruimte die
het HCE
Exloo biedt, maken dit allemaal mogelijk.
Wilt u deelnemen, dan kunt u zich opgeven via Diny Blom: wedstrijdenexloo@gmail.com

9, 16 en 24 november

Friezen KFPN

Daar staat ze. Het Friese paard. Fier. Sterk. Intelligent.
Tikkeltje verheven. Alsof ze zich bewust is van de eeuwen
die haar voorouders hebben afgelegd. Alsof ze zich
bewust is van de plek die ze inneemt in zovele harten.

De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" (KFPS) is het oudste
paardenstamboek in Nederland en beheert de belangen van het Friese paard in de breedste
betekenis van het woord. Het KFPS verwezenlijkt dit middels nauwgezette registratie van Friese
paarden, sinds haar oprichting in 1879. Daarnaast voert het KFPS een fokprogramma om de
unieke eigenschappen van het Friese paard te behouden en nog verder te verfijnen.
Het KFPS is een internationaal stamboek met ruim 12.000 leden, waarvan zich bijna de helft in het
buitenland bevindt. KFPS heeft leden in meer dan 50 landen terwijl het Friese paard in alle
werelddelen voorkomt en inmiddels vertegenwoordigd is in meer dan 70 landen. De registratie van
de buitenlandse paarden vindt, via locale aan het KFPS gelieerde verenigingen, plaats bij het
KFPS in Drachten. Friese paarden in binnen- en buitenland worden, volgens KFPS-normen, door
het KFPS opgeleide juryleden gekeurd.
De belangstelling voor het Friese paard is de afgelopen decennia exceptioneel gegroeid tot een
populatie van 70.000 geregistreerde paarden. Steeds meer paardenliefhebbers raken
geÏmponeerd door haar Koninklijke uitstraling, haar geschiktheid voor (recreatieve) sport en haar
vriendelijke karakter.
Tijdens de eerste twee dagen zullen gastmenners in Exloo trainen. Op de laatste KFPS dag vindt
het eindexamen mennen plaats.

15 t/m 18 november

Indoor springen voor paarden

Van 15 t/m 18 november vindt er indoor
springen plaats. De wedstrijden zijn
voor de ruiters van de BB t/m de ZZ
De indelingen vana de wedstrijden
volgen binnekort op de website
van het HCE te Exloo.
www.hippischcentrumexloo.nl

Donderdag 15 november is er Hunter Class
In Hunter rubrieken wordt het paard beoordeeld en in Equitation rubrieken worden de technische
vaardigheden van de ruiter beoordeeld. De Amerikaanse manier van rijden met een zachte hand,
balans en een ‘forward seat’ is zeer populair tot en met Grand Prix niveau.
In Hunterrubrieken zoeken juryleden in feite naar het paard met de beste eigenschappen voor de
vossenjacht. Dat is een aantrekkelijk, atletische springpaard dat:







voorzichtig is
zijn knieën boven de sprong omhoog brengt
zijn voorbenen goed vouwt
een gemakkelijk, constant temperament
heeft
comfortabele, vlakke bewegingen zonder
uitgesproken knie-actie
een correcte bouw zodat het paard minder
vatbaar is voor blessures

Al deze eigenschappen zouden essentieel zijn voor een goed paard om meerdere uren over het
platteland te rijden en de obstakels te springen die je onderweg tegenkomt.
Constant ritme
Hunters moeten met ontspannen, lange passen bewegen zonder veel contact of invloed van de
rijder om het paard in een constant ritme te houden. Er zijn paarden die aan het perfecte plaatje
van een hunter voldoen, maar er zijn ook genoeg paarden die een fantastische instelling hebben
en goed samenwerken met hun ruiter om een vloeiende, aangename indruk te maken in het
parcours en in de 'Under Saddle rubrieken' in stap, draf galop en 'hand galop'.
Er zijn diverse hunterrubrieken waardoor een grote groep paarden geschikt is voor deze tak van
sport. Sommige rubrieken zijn competitiever en opengesteld voor professionals, terwijl andere
klassen puur voor amateurruiters zijn. De hunterrubrieken zijn voor ruiters van alle leeftijden met
paarden en pony's. Als deelnemer bepaal je zelf hoe hoog (of laag) je wil springen.

24 en 25 november Onder voorbehoud Subtop wedstrijd
Op de website van het HCE kunt u verdere informatie verwachten.

1, 13, 22, 27 en 29 november

JSP lessen

Om de jonge ruiters te helpen bij
hun hobby en sport zijn er afgelopen
jaren activiteiten opgestart zoals de
bixie wedstrijden en andere activiteiten
om jonge kinderen laagdrempelig
kennis te laten maken met de ponysport.
Het Jeugd(talent)stimuleringsplan (JSP)
van Regio Drenthe gaat een stap verder
en biedt jonge getalenteerde ruiters een
trainingsprogramma aan, in de vorm van
extra lessen om op een hoger niveau te
komen. De KNHS heeft het verzoek bij de
regiobesturen neergelegd om dit op zich
te nemen.
Daarbij is er een commissie gevormd
die bestaat uit bestuursleden van Regio
Drenthe en leden vanuit de verschillende kringen. Het doel is om de ruiters een opstap te kunnen
geven naar een hoger niveau van de hippische sport. Er worden dressuur- en springlessen
gegeven, verdeeld in 12 lessen per seizoen. De dressuur- en springlessen worden gegeven door
gerenommeerde instructeurs verdeeld over de regio. Verder is er een tussenbeoordeling voor de
dressuur- en springruiters, waar zij hun vorderingen kunnen laten zien en instructeurs
aandachtspunten kunnen formuleren, waaraan de rest van het seizoen gewerkt kan worden. Ook
is er een leerzame seizoenafsluiting voor zowel dressuur als springen.
Het JSP is bedoeld voor talentvolle
paarden- en ponyruiters van 10 tot 21
jaar, die minimaal startgerechtigd zijn in
de klasse L springen of L1 dressuur.
Ruiters die gedurende het kalenderjaar
10 jaar worden mogen ook meedoen,
evenals ruiters die dat kalenderjaar 21
jaar worden. Er is geen leeftijdsgrens
voor de pony's of paarden. Een pony
moet behoren tot de categorie C, D of E.
De ruiters moeten een actieve startkaart
hebben bij een vereniging die is
aangesloten bij de KNHS Regio Drenthe.
De lessen gaan in oktober/november van start. De lessen lopen door tot april/mei 2019. De
combinaties die tijdens de selectiedagen geselecteerd worden, beginnen aan het nieuwe seizoen
van het JSP. Op www.paardensportdrenthe.nl vind je alle info en criteria.

Bakbezetting:
Instructeur/Dagen Maandag
Verenigingslessen
Ina Beuving
Verenigingslessen
Floor Vos
Specialisatielessen
Marleen Meijer
Specialisatielessen
Springwedstrijden

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

19.00-20.00
20.00-21.00
19.00-21.00
Grote bak

18.00 – 21.00
Grote bak
’s middags
en ’s
avonds
beide
bakken

Mocht u er achter komen dat er iets ontbreekt in dit schema, dan wil ik u vragen om op deze mail
te reageren.

