
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in september 

 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 september:       

Alle evenementen in oktober vinden binnen plaats. 

maandag  8, 15, 22 en 29 oktober    Springlessen Marleen Meijer  

woensdag 3, 10, 17 en 31 oktober   Springwedstrijden 

zaterdag 6 oktober     Herfstrit voor menners en tuigers 

zaterdag 13 oktober     Veulenveiling 

woensdag 24 t/m zaterdag 27 oktober  Internationaal Dressuur CDI Exloo 

 

Maandag  8, 15, 22 en 29 oktober   Springlessen Marleen Meijer  

In oktober verzorgd Marleen Meijer weer een aantal springlessen op de maandagen. Wanneer het 

buiten mogelijk is de lessen te geven, zullen ze buiten gegeven worden.  

                                           

Nieuwsbrief: Oktober 2018 



 

 

Woensdag 3, 10, 17 en 31 oktober  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 
 

 

 

Zaterdag 6 oktober    Herfstrit voor menners en tuigers 

 
                   Drenthe 
Of je nu actief wilt genieten van 
onze prachtige natuur, rust en 
ruimte zoekt, cultuur komt snuiven  
of één van de vele evenementen  
wilt bezoeken, Drenthe is de plek  
waar je je vrije tijd het best besteedt. 
 

 



 

 

 

De herfst is een prachtig seizoen om de bossen in, en 

om de heide op te gaan. Samen met je tuiger, 

aangespannen of bereden, kun je deelnemen aan deze 

rit. Buitenrijden is een mooie manier om samen met je 

paard te ontspannen en om te genieten van de 

omgeving.  Buitenrijden kun je onder begeleiding 

doen, met een groep, maar ook alleen.  

Niets is meer ontspannen dan met je paard een 

buitenrit maken. En het lijkt zo simpel: je pakt je paard, 

zadelt hem op en gaat op pad. Toch is een buitenrit 

iets complexer: 

 Goed rijniveau als vereiste 

 Bereid je goed voor voordat je op pad gaat 

 Gulden regels buitenrijden 

 Algemene regels buitenrijden 

 

Tips en adviezen m.b.t. het buitenrijden kun je vinden 

op:  

https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijd

en/veiligheid-en-

uitrusting/rijvaardigheden/buitenritten-maken  

 

Zaterdag 13 oktober Veulenveiling 

Wat zijn de voordelen van een veulenveiling: 

Veulenveilingen bieden kopers vanuit de hele wereld 
Een van de voordelen van een veulen via een veiling                                                                       
verkopen zijn de goede connecties van de organisatoren.                                                                        
Hierdoor bestaat het koperspubliek veelal uit paardenkenners                                                                      
vanuit de hele wereld. Dit maakt een veiling het perfecte                                                                                 
podium voor jouw topper.  

Beoordeling veulen in de selectieronde 
Voordat jouw veulen deel uitmaakt van de collectie                                                                                           
van een veiling moet het eerst de selectieronde doorkomen.                                                                               
Als je vertrouwen hebt in de commissie en jouw veulen                                                                                            
de selectieronde doorkomt ben je er dus zeker van dat                                                                                       
je echt een goed veulen hebt. 

 

https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijden/veiligheid-en-uitrusting/rijvaardigheden/buitenritten-maken
https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijden/veiligheid-en-uitrusting/rijvaardigheden/buitenritten-maken
https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijden/veiligheid-en-uitrusting/rijvaardigheden/buitenritten-maken


 

 

 

Fokkers en kopers komen in het HCE Exloo bijeen!!! 

 

Woensdag 24 t/m zaterdag 27 oktober  Internationaal Dressuur CDI Exloo 

Van 25 tot en met 28 oktober 2018 is er een 
internationaal dressuurconcours (CDI) in Exloo. Het is 
een veelzijdig evenement met veel 
startmogelijkheden. 

In het hippisch centrum Exloo staan op het 
programma: pony’s, Children, Junioren, Young Riders, 
U25 en de lichte en de zware tour. De entree is gratis 
en de tribunes zijn indien nodig verwarmd. Voor 
publiek een prachtig evenement! U kunt alle 
dressuurklassen, ook op hoog niveau bekijken! 

Geef je op voor dit prachtige internationale dressuur 
concours. Zware tour, Lichte Tour, pony’s, children, 
Junioren, Young-riders en U25 . 

 

    



 

 

Verenigingsnieuws: 

FNRS 
 
 

Met enige trots is het Hippisch Centrum Exloo door de FNRS gewaardeerd met 4 sterren van de 
maximaal te behalen 5.  
 
Ook op veiligheid voor ruiter en paard scoren we hoog. 
 
Dit houdt onder andere in dat wij als Hippisch Centrum Exloo eisen dat iedere instructeur in het 
bezit dient te zijn van een BHV diploma.  
 
En wij als bestuur zien daar op toe. Een stukje extra veiligheid voor u als ruiter en uw paard. 

 

 

 

 

Bakbezetting: 

Instructeur/Dagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Verenigingslessen      
Ina Beuving 

Verenigingslessen 

 19.00-20.00 
20.00-21.00 

 19.00-21.00        
Middelste 
bak 

21.00-22.00         
Grote bak 

 

Floor Vos   

Specialisatielessen 

 19.00-21.00      
Grote bak 

   

Marleen Meijer 

Specialisatielessen 

18.00 – 21.00     
Grote bak 

    

Springwedstrijden   ’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. 

                                             


