
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in januari 

 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 januari:       
Zaterdag 5 en vrijdag 11 januari     Proefgerichte training Floor Vos  

Dins- en donderdag 15, 22 en 24 januari        JSP lessen Floor Vos 

Donderdag 3, 10, 17, 23, 31 januari   Lessen Ina Beuving 

Zaterdag en zondag 12 en 13 januari  Selectie dressuur kampioenschappen 

Zaterdag en zondag 19 en 20 januari  Selectie Drentse kampioenschappen 

 

Floor Vos: Proefgerichte training en JSP lessen  

De proefgerichte trainingen vinden plaats op: zaterddag 5 en vrijdag 11 januari 

De JSP lessen zijn op de volgende dinsdagen en donderdagen: 15, 22 en 24 januari  

 

De proefgericht training is iets voor je als je:: 

 Een dressuurruiter bent die net start met wedstrijden, of je van plan bent om wedstrijden te 

gaan starten 

 Een dressuurruiter bent die wedstrijden rijdt, maar net dat stukje vertrouwen mist die je nodig 

hebt om een top proef neer te zetten 

 Een ervaren dressuurruiter bent die echt de puntjes op de i wil zetten en zich op en top wil 

voorbereiden op de wedstrijd 

 

 

Nieuwsbrief: Januari 2019 



 

 

Wat levert een proefgerichte training op: 

Een proefgerichte training is heel anders dan een dressuurmatige training. Je rijdt je paard zoals je 

rijdt voor een jury in een proef. Dat vraagt een andere aanpak dan dressuur rijden als training. 

Deze proefgerichte training maakt dat je: 

- Zelfverzekerd en goed voorbereid je proef rijdt op de echte wedstrijddag 

- In een fijne sfeer de puntjes op de i kan zetten 

- Eerlijk en open je paard voor kan stellen aan een professional 

- Je proef rustig kan oefenen in een nieuwe (hogere) klasse 

- Jij en je paard kunnen ervaring opdoen zonder de hectiek en druk te ervaren die op een echte 

wedstrijddag wel mee kan spelen 
 
Het Jeugd(talent)stimuleringsplan (JSP) van Regio Drenthe biedt jonge getalenteerde  
ruiters een trainingsprogramma aan, in de vorm van extra lessen om op een hoger  
niveau te komen. Floor Vos geeft deze lessen in het HCE in Exloo. Het doel is om  
kinderen en jong volwassenen een opstap te kunnen geven naar een hoger niveau van de 
hippische sport. Floor geeft de dressuurlessen. Er volgt een tussenbeoordeling voor de  
ruiters, 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.  
 

Lessen Ina Beuving op donderdag 3,10, 17, 23 en 31 januari. 

Vanaf januari vinden de verenigingslessen van Ina Beuving plaats op donderdag. Met name 

dressuur-training en soms springtraining vinden plaats in het HCE te Exloo. ’s Zomers worden 

lessen in de prachtige buitenbanen gegeven. Kinderen en volwassenen lessen een uur lang onder 

vakkundige begeleiding van Ina. Indien springen gewenst is, wordt er gesprongen in de lessen. 

Kinderen en volwassen worden breed opgeleid. Veiligheid en beheersing spelen een belangrijke 

rol.  

 

 

 

 

http://www.paardensportdrenthe.nl/


 

 

Selectie dressuur- en Drentse  kampioenschappen: zaterdag en zondag 12 en 13 

januari dressuur en zaterdag en zondag 19 en 20 januari Drentse 

kampioenschappen. 

Om deel te nemen aan de dressuur en Drentse kampioenschappen dienen er selectiewedstrijden 

gereden te worden. In het HCE te Exloo vinden deze wedstrijden in januari 2019 plaats. Hieronder 

leest u de selectievoorwaarden om deel te nemen aan de betreffende wedstrijden.  

Selectievoorwaarden:  

1. Tijdens Regio-kampioenschappen moet men zich selecteren voor deelname aan de KNHS 

kampioenschappen  

2. Alle combinaties uit de Kring moeten de gelegenheid krijgen zich te selecteren voor de 

Regiokampioenschappen met inachtneming van de inschrijftermijn.  

3. Selectiewedstrijden voor de indoor kampioenschappen dienen indoor verreden te worden.  

4. De Regio-kampioenschappen kunnen worden gehouden uiterlijk drie weken en niet meer dan 

negen weken voorafgaand aan het tijdstip van de KNHS-kampioenschappen voor de betreffende 

rubriek. In overleg met de KNHS kan hiervan afgeweken worden.  

5. Selectiewedstrijden voor de Regio-kampioenschappen mogen worden gehouden van 1 oktober 

tot drie weken voor de Regio-kampioenschappen.  

6. Er mogen maximaal zes selectiewedstrijden per Kring worden georganiseerd waarvan maximaal 

vier selectiewedstrijden mogen tellen (per klasse waarin men is gestart).  

7. Combinaties die zich hebben geselecteerd voor deelname aan Regio-kampioenschappen en die 

het maximale aantal winstpunten in hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op de 

Regio-kampioenschappen mits men vóór de Regio-kampioenschappen niet promoveert. Deze 

combinaties mogen tussen selectiewedstrijden en Regio-kampioenschappen niet voor promotie 

aan reguliere wedstrijden deelnemen. Combinaties die zich tijdens Regio-kampioenschappen 

selecteren voor deelname aan KNHS kampioenschappen mogen tussentijds promoveren met 

behoud van startgerechtigdheid voor de KNHS-kampioenschappen in de klasse waarin men zich 

tijdens de Regiokampioenschappen heeft geselecteerd.  

8. Een deelnemer kan per seizoen slechts voor 1 regio op regiokampioenschappen voor paarden 

uitkomen. Een deelnemer kan per seizoen slechts voor 1 regio op kampioenschappen voor pony’s 

uitkomen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bakbezetting: 

Instructeur/Dagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Verenigingslessen    20 december 

19.00-21.00 

28 december 

9.00 – 15.00 
JSP lessen  

Floor Vos 

 18.00-19.00 

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. 

 


