Nieuwsbrief: Maart 2019

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

Structureel gebruik:
Maandag
Dinsdag
Dins- en donderdag
Dins- en donderdag
Woensdag

Springlessen Marleen Meijer op 4, 11, 18 en 25 maart
Dressuurlessen Floor Vos
Lessen Ina Beuving
JSP lessen Floor Vos op 5, 7, 19 en 21 maart
Springwedstrijden op 6, 13 en 20 maart

Datum:

Evenementen maart:

Zaterdag 2 maart

Kampioenschappen dressuur pony’s

Zaterdag 9 maart

YRN Indoor

Vrijdag 15 maart

Subli train en trade

Vrijdag 22 maart

Hengstenshow

Zaterdag 23 en zondag 24 maart

Subtop wedstrijden

Van woensdag 27 t/m zondag 31 maart

Internationaal mennen

Zaterdag 30 en zondag 31 maart

Basis dressuurwedstijd voor paarden en
pony’s

( Dressuur en JSP) lessen Ina Beuving en Floor Vos en springlessen Marleen Meijer:
Zie informatie in eerdere nieuwsbrieven. De data van de lessen vindt u hierboven en in het
schema onderaan de nieuwsbrief.

Kampioenschappen dressuur pony’s op zaterdag 2 maart
Op zaterdag 2 maart worden de kampioenschappen dressuur verreden voor de pony’s.

YRN Indoor op zaterdag 9 maart
In tegenstelling tot de meeste IJslandenwedstrijden, wordt een indoor zoals de naam al zegt niet
buiten op een ovaalbaan maar binnen in een bak verreden. Hierbij wordt de bak wel afgezet in de
vorm van een ovaalbaan. De indoorwedstrijd in Exloo vindt
meestal plaats vóór het buitenseizoen. Tijdens de Indoor kun
je opwarmen in de kantine, waar vaak ook een aantal
standhouders aanwezig is. Lekker shoppen dus!
Sinds 2013 hebben wij de IJRN Indoor Clubkampioenschappen.
In de 'vrije tijd' en in de 'sport' klasse is een prachtige wisselbokaal
te winnen. Sinds 2015 is hierbij ook de titel in de jeugdklasse bij
gekomen. Door de toenemende jeugd is in 2017 ook deze
onderverdeeld in 'vrije tijd' en 'sport'. De prachtige wisselbokalen zijn gemaakt door Venus en
Annechien.

Subli train en trade op vrijdag 15 maart
Dit jaar organiseert Hippisch Centrum Exloo alweer de derde

editie van Train & Trade, powered by Subli. Opgave voor het vrijspringen is open voor
springpaarden in alle leeftijdscategorieën, de jonge springpaardenrubrieken onder de man zijn
open voor springpaarden in de leeftijdscategorieën 4 en 5 jaar. De 4-jarige springpaarden dienen
een parcours te springen van ca. 80 cm hoogte en de 5-jarige springpaarden springen een parcours
op een hoogte van ca. 1.00m. De planning is, afhankelijk van het aantal opgaven, als volgt:
+/- 16:00 vrijspringrubriek in de kleine piste
+/- 18:00 aanvang jonge springpaardenrubrieken onder de man
Opgave kan via tradeandtrainexloo@outlook.com.
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- waarbij elke deelnemer een
gratis zak Subli Sportbrok in ontvangst mag nemen.

PRIJZEN
Voor de fokker van de winnaar bij het vrijspringen is een dekking
van Zangersheide beschikbaar gesteld. Daarnaast neemt de winnaar
een bedrag van € 500,(2e plek: €350,-, 3e plek: € 250,-, 4e plek € 150,- en 5eplek € 100,-)
in ontvangst.
Voor de fokker van de winnaar bij de 4-jarige springpaarden onder
de man is een dekking beschikbaar gesteld van de Franse tophengst
Quool du bois Margot (v. L’arc de Triomph) gestationeerd bij
Reinie Tewis. Daarnaast neemt de winnaar een bedrag van € 500,(2e plek: € 350,-, 3e plek: € 250,-, 4e plek € 150,- en 5eplek € 100,-) in ontvangst.
Voor de fokker van de winnaar bij de 5-jarige springpaarden
onder de man is een dekking beschikbaar gesteld van de
KWPN-hengst Gerardus (v. Carambole) van Hengstenhouderij
Ritta Hoeve. Daarnaast neemt de winnaar een bedrag van €
500,- (2e plek: € 350,-, 3e plek: € 250,-, 4e plek € 150,- en
5e plek € 100,-) in ontvangst.
Tevens wordt er een publieksprijs beschikbaar gesteld in de
vorm van een gratis dekking van Stal Brouwer.

Hengstenshow op vrijdag 22 maart
Niet alle hengsten zijn even geschikt als dekhengst. Aangezien het erom gaat om zo goed
mogelijke nakomelingen te verwekken ondergaan hengsten een strenge keuring met betrekking
tot uiterlijke aspecten, karakter, prestaties en gezondheid. De eisen wat betreft karakter, uiterlijk
en prestaties verschillen uiteraard per ras en type paard. Alleen de allerbeste hengsten worden
goedgekeurd en toegelaten om als dekhengst te mogen werken. De hengsten die geen kans
maken worden meestal gecastreerd omdat zij als ruin een makkelijker hanteerbaar temperament
laten zien.
Ook het sperma van een dekhengst wordt gekeurd.
Het opvangen gebeurt door de dekhengst een
kunstmerrie te laten dekken. Het opgevangen
sperma wordt beoordeeld op de hoeveelheid
zaadcellen en de beweeglijkheid van de zaadcellen.
Het ejaculaat kan van een DNA-certificaat worden
voorzien. Vaak wordt het in meerdere porties
verdeeld zodat er meerdere merries mee bevrucht
kunnen worden.
Bij het zoeken van een geschikte dekhengst voor een merrie moet worden gelet op de zwakke en
sterke kanten van zowel hengst als merrie. De dieren moeten elkaars zwakke punten
compenseren, zodat deze in de nakomelingen eventueel niet meer terug te vinden zijn. Ook moet
worden gekeken naar eventuele verwantschap tussen merrie en hengst om inteelt te voorkomen.
Soms zijn bepaalde hengsten zo gewild om bepaalde kenmerken dat zij te vaak worden ingezet en
een bloedlijn te veel gaan domineren. Dit zorgt voor een tekort aan genetische variatie waardoor
afwijkingen bij de veulens kunnen ontstaan.

Op deze show in het HCE Exloo worden
goedgekeurde hengsten geshowd. Op deze
avond kunt u genieten van prachtige paarden.
De hengstenhouders brengen hun paarden
voor en laten het exterieur en de gangen aan
u zien. Een avond vol entertainment, spektakel
en heel veel moois op het gebied van de
paardenfokkerij.

Subtop wedstrijden op zaterdag 23 en zondag 24 maart
De Subtop bestaat uit de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour (Prix St. Georges en Intermediaire I) en
Zware Tour (Intermediaire A,
Intermediaire B, Intermediaire II, Grand
Prix en Grand Prix Speciaal). Lees meer
over regels voor deelname aan
subtopwedstrijden, wanneer je eraan
mee mag doen en hoe je kunt
promoveren.

Wanneer mag je meedoen aan subtopwedstrijden?
In het disciplinereglement dressuur staan alle reglementen.


o
o

o
o
o
o

ZZ-Zwaar: Als je minimaal 10 winstpunten in de klasse ZZ-Licht hebt.
Lichte tour
Prix St. Georges als je minimaal 10 winstpunten in de klasse ZZ-Zwaar hebt behaald.
Intermediaire I als je minimaal 1 x 60% in de PSG hebt behaald.
Zware Tour
Als je minimaal 1x 60% in de Intermediaire I hebt behaald mag je starten in de
Intermediaire A en B en Intermediaire II.
De Intermediaire A en Intermediaire B zijn voor ruiters boven de 25 niet verplicht
om te rijden, deze kunnen facultatief gereden worden.
Als je minimaal 1x 60% in de Intermediaire II hebt behaald of 60% hebt gehaald in
de GP 16-25 mag je Grand Prix starten.
De Intermediaire A en Intermediaire B zijn voor ruiters boven de 25 niet verplicht
om te rijden voor promotie naar de Grand Prix. Deze kunnen facultatief gereden worden.

Meedoen aan subtopwedstrijden,
waar moet je rekening mee moet houden
als je subtopwedstrijden gaat rijden.

Hoofdstelnummer verplicht
Het dragen van hoofdstelnummers is op subtopwedstrijden verplicht. Het is belangrijk dat
deelnemers bij het inschrijven via MijnKNHS.nl het juiste combinatienummer invullen. De
wedstrijdorganisatie bepaalt het hoofdstelnummer. Meestal zijn dat de laatste 3 cijfers van je
combinatienummer. Omdat dit nummer niet uniek is kan het zijn dan een andere ruiter hetzelfde
nummer heeft. De eerst ingeschrevene heeft voorrang op het nummer. De ander krijgt
automatisch een nummer toegewezen dat nog niet op de wedstrijddag gedragen wordt. Je
bevestigt de hoofdstelnummers zo dat ze aan beide zijden zichtbaar zijn.
Minimum schofthoogte paard
De minimum schofthoogte van je paard is voor de
klasse ZZ-Zwaar en hoger, zonder hoefijzers, 148,1 cm.

Minimum leeftijd van het paard

Klasse ZZ-Zwaar: minimaal 6 jaar

Klasse Lichte Tour: minimaal 7 jaar

Intermediaire A, B en II: minimaal 7 jaar;

Klasse Zware Tour: minimaal 8 jaar;

Internationaal mennen op van woensdag 27 t/m zondag 31 maart

In het laatste weekend van maart volop mennen. U
kunt dit weekend genieten van spectaculaire
combinaties en aanspanningen. In het overzicht ziet u
de verschillende disciplines. Vindt u dit leuk, schroom
niet en kom een kijkje nemen in het HCE van Exloo!!!

Basis dressuurwedstijd voor paarden en pony’s op zaterdag 30 en zondag 31 maart
In het laatste weekend van
maart vinden indoor
dressuurwedstrijden plaats voor
paarden en pony’s. Deze
wedstrijden behoren bij de
reguliere wedstrijden van de
omgeving. Ruiters en amazones
met een geldig startbewijs
kunnen zich hiervoor aanmelden.

Vereniging- en stichting nieuws:
Januari 2019 is verstreken!
De regels zijn volgens ons niet helemaal duidelijk!
De leden van Vereniging Exloo zijn hier al op voorbereid maar de nieuwe regels gelden
voor iedereen lid of geen lid!
UITLEG!
Nieuwe regels bakafdracht 2019


Leden betalen geen bakafdracht meer aan de rijvereniging



Gebruikers van het Hippisch Centrum Exloo betalen 10,00 euro per paard per keer aan
Hippisch Centrum Exloo (af te geven aan aanwezige of inde brievenbus bij kleine deur)
Er kan ook een abonnement afgesloten worden met Hippisch Centrum Exloo



1 paard 250,00 euro per jaar



2 paarden 400,00 euro per jaar



3 paarden en meer 500,00 euro per jaar
Vrijwilligers



Gebruikers die veel vrijwilligerswerk hebben gedaan in 2018 betalen GEEN bakafdracht
voor 2019 deze gebruikers worden door de stichting hierover ingelicht!



Gebruikers die in 2019 gebruik willen maken van het HCE voor het vrij rijden dienen
hiervoor contact op te nemen met Ciska Paping en of Marjan Tinge voor een passende afspraak.
Ciska Paping 06 53653476
Marjan Tinge 0627179773
Of mailen naar ciska@paping.nl

Regels Hippisch Centrum Exloo
1. Algemeen;


Mest dient overal opgeruimd te worden! Op de parkeerplaats, in de stallen, in alle
rijhallen, paddocks, longeercirkel en op elke baan. Kortom, het hele terrein.



Houd rekening met elkaar, help elkaar indien nodig.



Als er iets op het Centrum niet in orde is neem dan contact op met het bestuur.



Roken is niet toegestaan in het hele complex.
2. Veiligheid;



Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband
te dragen. (Voorzien van CE-markering en het EN 1384-teken) Er wordt niet zonder cap gereden,
ook niet ingestapt of uitgestapt.



Bij het rijden dienen de schoenen of laarzen ruim in de stijgbeugel te zitten. Schoeisel moet
voorzien zijn van een doorlopende zool en een hak.



Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden wordt afgeraden.
3. In de rijbaan;



Bij het betreden of verlaten van de rijbaan: aankondigen met “deur vrij” of “ingang vrij”.



Niet stappen of halthouden op de hoefslag.



Rijd je op de binnenste hoefslag, houd dan voldoende afstand van de combinaties op de
buitenste hoefslag.



De combinatie op de hoefslag heeft voorrang op de combinatie die een figuur rijdt; kom je
bijvoorbeeld uit een volte, dan moet je aansluiten achter de combinatie die op de hoefslag rijdt.



De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag: je
houdt dus rechts aan en kunt elkaar de linkerhand geven tijdens het passeren.



Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.



Snijd elkaar niet af en geef elkaar de ruimte bij het passeren.



Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de
rijbaan rijden.
4. In de stallen;



In de stallen wordt niet gerend en geschreeuwd.



Paarden worden met rust gelaten. Andermans paarden krijgen geen snoep of voer zonder
toestemming van de eigenaar.



Zet eventuele spullen (zadels, poetsspullen) zo neer dat niemand er last van heeft en er
geen onveilige situaties kunnen ontstaan.
5. Gebruik rijbanen, ovaalbaan, telgangbaan en de paddock/longeercirkel;



De binnen hallen zijn voor rijden, hetzij onder de man, hetzij aangespannen. Dus niet
longeren en zeker geen paarden los laten lopen.



De Lucas Takens piste, buitenrijbaan is voor rijden hetzij onder de man, hetzij
aangespannen.



De Ovaalbaan en de Telgangbaan zijn eigendom van IJsland Rijders Noord (IJRN) en er mag
alleen gebruik van worden gemaakt door IJRN leden, of tijdens wedstrijden, cursussen en
evenementen van IJRN.



Rijbaan binnen de Ovaalbaan, buitenrijbaan. Voor het oversteken van de ovaalbaan ligt er
een mat, zodat de toplaag van de ovaalbaan niet beschadigt. Maak hier gebruik van als je in deze
baan gaat rijden.



De Paddocks zijn voor de paarden van stalhouders en de manegepaarden en pony’s.



De Longeercirkel, is voor longeren, niet om paarden los te gooien en zonder toezicht te
laten staan.
6. Op het terrein;



Parkeren op de grote parkeerplaats. Achter het centrum kan er wel even geparkeerd
worden voor laden en lossen. Binnen in de stallen, en bij de ovaalbaan zijn aanbindmogelijkheden.



Honden mogen alleen aangelijnd mee, hondenpoep moet worden opgeruimd.



Afval in de vuilnisbakken, hou het terrein netjes!
7. In de kantines;



Er worden geen meegebrachte consumpties genuttigd in de kantines.

Opknappen buitenbanen:
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Hippisch Centrum Exloo. Zo nu de
buitenbanen. De prachtige buitenbanen
met de uitstekende bodems werden
voornamelijk ‘s zomers gebruikt. Mede
doordat er geen verlichting bij de banen
aanwezig was. Dit is verleden tijd. Bij de
buitenbanen zijn lichtmasten geplaatst,
zodat ook ’s avonds de banen kunnen
worden gebruikt.

Bakbezetting:
Instructeur/Dagen Maandag
Verenigingslessen

Dinsdag
Woensdag Donderdag
19.00 – 20.30
19.00 – 20.30

Ina Beuving
JSP lessen

18.00-19.00

7 en 21 febr.

Floor Vos
Floor Vos

Grote bak
19.00-21.00

18.00 – 20.00

Specialisatielessen
Marleen Meijer

Grote bak

Specialisatielessen
Springwedstrijden

Vrijdag

18.00 – 20.30
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.

