
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in Juni 

 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    Springlessen Marleen Meijer op 3, 10, 17 en 24 juni 

Dinsdag    Specialisatielessen Floor Vos 4, 11, 18 en 25 juni 

Dins- en donderdag                   Lessen Ina Beuving op 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 en 27 juni 

Donderdag    Dressuurwedstijden op 13 juni 

Woensdag      Springwedstrijden op 5, 12 en 19 juni 

Woensdag    Training afdelingsdressuur 5, 12, 19 en 26 juni 

 

Datum:       Evenementen juni:       
Vrijdag 7, 8 en 9 juni     YRN Internationaal 

Vrijdag 14 juni                                                                 Sportdag basisscholen Borger Odoorn 

Zaterdag 15 juni                                                              Dressuurmatige training met Stefan Adamiwicz 

Tuigpaarden concours met Grote FAIR 

Vrijdag 21 juni                                                                  Theorieavond met voorrijdende     combinaties 

Zaterdag 22 juni     Proefgerichte training van Corrie Rave 

Donderdag 27 juni t/m zondag 30 juni                       Outdoor CDI Exloo dressuur 

 

Springlessen Marleen Meijer op 3, 10, 17 en 24 juni 

 

De springlessen van Marleen Meijer zijn weer begonnen. Springruiters kunnen volop trainen onder                                                                                                     

begeleiding van Marleen. De accommodatie in Exloo leent zich uitstekend voor het gericht 

oefenen voor springwedstrijden.  

Nieuwsbrief: Juni 2019 



 

 

 

Specialisatie lessen Floor Vos op 4, 11, 18 en 25 juni 

 

De specialisatielessen van Floor Vos bereiden                                                                                                          

ruiters voor op dressuurwedstrijden.                                                                                                             

Individuele dressuurgerichte trainingen vanaf                                                                                                    

ieder niveau van Bixie t/m de Lichte tour.  

 

 

 

Lessen Ina Beuving op 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 en 27 juni 

 

Alle verenigingslessen van Ina vinden buiten plaats. De meer dressuurgerichte ruiters krijgen les 

op dinsdag en de meer springgerichte ruiters op donderdag. De buitenbanen zijn voor beide 

uitermate geschikt. Voor de dressuurlessen is alle ruimte en een goede bodem beschikbaar en 

voor de springlessen wordt gebruik gemaakt van een volledig ingericht springparcours. Bij Ina 

kunnen de springruiters ook uitermate geschikt trainen voor springwedstrijden. De ruiters en 

paarden hebben alle gelegenheid om te wennen en te ontwikkelen in de verenigingslessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dressuurwedstijden op donderdag 13 juni 

 

Bijna wekelijks kan er worden meegedaan aan 

de dressuurwedstrijden in de buitenbanen. Een 

fijne bodem, een goede organisatie en fijne 

entourage maken het voor ruiters en amazones 

prettig om de deel te nemen aan de 

dressuurwedstrijden op het HCE. 2 proeven 

kunnen worden gereden van BB t/m ZZL voor 

paarden en pony's opgave via: 

dressuurexloo@gmail.com 

 

 



 

 

Springwedstrijden op 5, 12 en 19 juni 

 

Wekelijks organiseert het HCE op woensdag springwedstrijden.                                                                                              

Van BB t/m ZZ voor paarden en pony's! Op de kwalitatief goede                                                           

buitenbodems van het HCE kan een ieder volop deelnemen                                                                             

aan het fantastische springparcours.                                                                                                          

Opgave via Diny Blom: wedstrijdenexloo@gmail.com 

 

.  

Training afdelingsdressuur op woensdag 5, 12, 19 en 26 juni 

Afdelingsdressuur wil zeggen dat je een dressuurproef in een vier- of zestal rijdt, dus in een 

team. Deze leuke vorm van dressuur neemt de laatste tijd weer in populariteit toe, en 

terecht! In de PDF-brochure worden alle regels, oefeningen en commando’s uitgelegd. 

 

Net als bij de individuele dressuurproeven is er ook bij afdelingsdressuur voor gekozen om niet 

meer halt te houden en te groeten bij binnenkomst. Het halthouden wordt wel beoordeeld in de 

proef zelf en natuurlijk bij het halthouden en groeten na afloop. 

          In de afdelingsdressuur klasse L wordt, net als bij de individuele proeven, het verruimen in 

stap en draf gevraagd in plaats van de middenstap en middendraf. Daarnaast zijn er voltes halve 

baan toegevoegd aan deze klasse. De onderdelen links- en rechtsomkeert, het galopperen en het 

halsstrekken worden ook in de nieuwe L-proeven gevraagd. In de klasse L wordt de hele proef licht 

gereden. 

 

 



 

 

 

          Omdat er na 1 april 2016 geen verschil meer is tussen de proeven voor pony’s en de proeven 

voor paarden krijgen pony’s er in de klasse M onderdelen bij, zoals schouderbinnenwaarts, wijken 

voor de kuit, het achterwaarts gaan en de uitgestrekte stap. In de proeven wordt doorgezeten. Bij 

de verruimingen is het echter toegestaan om licht te rijden. 

          Net als bij de individuele dressuur wordt bij afdelingsdressuur vanaf de klasse Z verzameling 

gevraagd. Nieuw in de klasse Z is dat er voltes halve baan in galop worden gevraagd. Voor pony’s 

in de klasse Z zijn travers en een keertwending om de achterhand nieuw. Vanaf de klasse Z zijn de 

overgangen niet progressief. 

          De klasse ZZ is een nieuwe klasse in de afdelingsdressuur en is alleen voor paarden. Dat 

betekent dat afdelingsdressuurteams pony’s hier niet aan mee kunnen doen. In de klasse ZZ 

worden onderdelen gevraagd zoals appuyementen in draf, eenvoudige galopwisselingen, travers, 

schouderbinnenwaarts, keertwendingen en achterwaarts gaan. 

          Met de invoering van de klasse ZZ voor paarden kunnen afdelingsdressuurteams niet alleen 

een stapje hoger, maar kunnen ruiters die inmiddels zijn gepromoveerd naar bijvoorbeeld de 

klasse ZZ-Licht ook weer meedoen aan afdelingsdressuur. 

          Als viertal of pas de deux een kür op muziek rijden in deze klasse is mogelijk. De protocollen 

hiervoor worden gepubliceerd. 

          De verplichte onderdelen voor de Kür wijzigen niet, behalve voor de klasse Z; hier zijn de 

appuyementen gewijzigd in keertwendingen. Voor de nieuwe klasse ZZ is er een Kür bijgekomen. 

Lichtrijden en doorzitten 

Om de oefeningen (vooral in de lagere klassen) zo goed mogelijk uit te voeren zonder het paard 

onbedoeld te storen mag de ruiter in de reguliere proeven vaker lichtrijden. In de BB en B wordt 

alleen nog maar lichtrijden gevraagd (bij overgangen mag de ruiter natuurlijk wel enkele passen 

doorzitten). In de L mag de ruiter per onderdeel kiezen tussen doorzitten of lichtrijden en in de M 

wordt in de hele proef doorzitten gevraagd, maar mogen ruiters in middendraf, uitgestrekte draf 

en bij het halsstrekken lichtrijden als zij dat willen.                                                                                                              

In de afdelingsdressuurproeven is voor de klasse L opgenomen dat de gehele proef licht gereden 

moet worden.                                                                                                                                                                    

In de klasse M afdelingsdressuur staat boven de proef dat er moet worden doorgezeten. Echter is 

het in de klasse M afdelingsdressuur ook toegestaan om tijdens de middendraf er als afdeling voor 

te kiezen om licht te rijden net zoals in de individuele proeven.  

 

 

 

 

 



 

 

           Voor een goed resultaat op het punt uniformiteit en verzorging dienen de pony’s/paarden 

van de afdeling op een zelfde wijze getoiletteerd te zijn en een zo uniform mogelijk zadel en 

hoofdstel te dragen, ook de ruiters dienen zo uniform mogelijk gekleed te gaan. Stang en trens zijn 

pas toegestaan voor zes- en viertallen paarden vanaf de klasse Z wanneer alle combinaties regulier 

in de klasse Z dressuur uitkomen/geklasseerd zijn. 

           Uitsluitend de commandant brengt, aan het einde van de proef, voor het front van het vier- 

of zestal de groet uit naar de juryleden. Vervolgens neemt de commandant zijn plaats in. Bij 

beoordeling door 1 jurylid neemt de commandant voor het commanderen van de proef plaats 

tussen F en B. Bij beoordeling door twee juryleden neemt de commandant plaats tussen B en M. 

            Omdat er na afloop van de proeven geen inspectie meer plaatsvindt, hoeft het vier- of 

zestal zich na afloop van de proef, na het verlaten van de ring niet meer op te stellen. 

In het verleden waren er aparte proeven voor                                                                                                     

A en B-pony’s zowel individueel als voor de afdelings-                                                                               

dressuur. Door het gelijktrekken van de proeven voor                                                                                       

A/B-pony’s met de proeven voor de overige                                                                                             

categorieën zijn ook de aparte afdelingsdressuur-                                                                                       

proeven voor deze categorieën komen te vervallen.                                                                                           

Dit betekent dat zij nu de reguliere afdelingsdressuur-                                                                                   

proef klasse L rijden waarin ook galop is opgenomen.  

YRN Internationaal vrijdag 7, 8 en 9 juni  

IJRN Internationaal is de grootste wedstrijd van IJRN, die elk jaar plaats vindt tijdens het 
pinksterweekend. Deze driedaagse wedstrijd, die op vrijdag begint, wordt georganiseerd op onze 
thuisbasis: het Hippisch Centrum in Exloo. Op Internationaal komen, zoals de naam al zegt, niet 
alleen Nederlandse combinaties maar ook buitenlandse ruiters met hun paarden. In totaal zijn er 
vaak 150-200 combinaties aanwezig. Naast het internationale aspect is het een wedstrijd voor 
jong en oud en kunnen ervaren en onervaren combinaties meedoen. In de jaren dat een 
wereldkampioenschap wordt gehouden (eens per twee jaar) telt IJRN Internationaal ook mee in 
de selectieprocedure voor het team dat Nederland naar de WK afvaardigt.  

Elk jaar weer wordt er een grote tent opgebouwd, voor het                                                                                
publiek en de muziek op  zaterdagavond. Aan de andere 
kant van de ovaalbaan vindt je de prikweides waarin de 
paarden gedurende het weekend staan te grazen. Ook de 
deelnemers kamperen hier (naast hun paarden)                                                        
in een tent, camper of zelfs in de trailer. Ook zijn er mensen 
die hun onderdak zoeken in een van de hotels en B&B's in 
of rondom Exloo.  

 

Het programma gedurende dit weekend is veelzijdig en afwisselend. Zo worden er proeven 
verreden op de ovaalbaan maar ook op de telgangbaan. De proeven zijn onderverdeeld in 3 
categorieën, en ook in jeugd- en volwassenproeven. Dit maakt het ook leuk om naar te kijken!  

Meer informatie vindt u op:  
https://www.ijrn.nl/index.php/wedstrijden/ijrn-internationaal1/info-internationaal1 

https://www.ijrn.nl/index.php/wedstrijden/ijrn-internationaal1/info-internationaal1


 

 

Sportdag basisscholen Borger Odoorn vrijdag 14 juni         

Deze dag worden vanaf 08:30 tot 15:30de terreinen van HCE                              
beschikbaar gesteld voor de Grote Sport dag voor Borger Odoorn                                             
Bezetting: Alle terreinen worden gebruikt.  

                                                                                                                                                     

Dressuurmatige training met Stefan Adamiwicz zaterdag 15 juni       

Trainen met Stefan Adamiwicz : Stefan is een grote naam in de springinstructie. In de eerste jaren 

waren ook de springruiters verplicht om naast het rijden van springwedstrijden deel te nemen aan 

dressuur wedstrijden op het zelfde niveau. 

 

Balken training op het HCE te Exloo. 

Dressuur matig trainen van balken en cavaletties is een                                                                           

welkome afwisseling voor het dressuur paard.                                                                                         

Daarnaast helpt regelmatig trainen met balken je helpen                                                                              

om het paard sterker te maken en zal het de                                                                                            

psyché van het paard goed doen. 

 

Wil je graag een heel klein sprongetje maken dan is hier ook gelegenheid voor, het gaat absoluut 

niet om de hoogte en al is het maar 30 cm. Alles mag en niets hoeft.        

De clinics van Stefan worden als zeer leerzaam ervaren. Doordat Stefan iedereen met een goed 

gevoel naar huis wil laten gaan kan het voorkomen dat er een les uitloopt, je hebt er namelijk niets 

aan dat je met een groter probleem naar huis gaat en is ook niet onze werkwijze, onze begrip 

hiervoor. 

Tuigpaarden concours met Grote FAIR zaterdag 15 juni          

Door de interactie tussen het publiek, deelnemers en paarden ontwikkelt zich een fantastisch 

schouwspel tijdens een tuigpaardenconcours. De paarden zullen zich nog meer tonen, waardoor 

een ieder nog enthousiaster wordt. 

Aan de start verschijnen niet alleen Tuigpaarden en                                                                                

Hackney’s voor de showwagen. Ook de Friese                                                                                        

aanspanningen nemen deel aan dit concours.                                                                                                                                      

Al met al een mooi schouwspel om te zien. 

Alle toppers van Nederland komen maar al te                                                                                                    

graag naar het concours in Exloo. 

Door de uitstekende accommodatie,                                                                                                       

compleet met horecaplein en de imponerende                                                                                     

verlichting, zorgen de deelnemers voor echte topsport.  

                            

                       



 

 

Theorieavond met voorrijdende combinaties vrijdag 21 juni    

Vrijdagavond 21 juni komt Corrie Rave naar Exloo, om voor iedereen die het leuk vindt en 

geïnteresseerd is in de dressuursport, te 

laten zien, hoe de beoordeling van een 

dressuurproef tot stand komt. Waar 

wordt op gelet en vooral, wat kun je er 

als ruiter aan doen om jouw proeven te 

verbeteren. Tevens gaan de 

belangstellenden samen met Corrie 

kijken naar een aantal dressuurproeven, 

er wordt gesproken over dat wat 

getoond wordt. Wat zie je en hoe 

worden de verschillende onderdelen 

beoordeeld? Wat is van belang? En hoe 

kunnen zaken worden verbeterd? 

Kosten € 7,50 p.p. Aanmelden kan bij: 

kelder1@home.nl                      

Proefgerichte training van Corrie Rave zaterdag 22 juni  

Op zaterdag is Corrie er voor proefgerichte trainingen.                                                                                                                                                         

Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Anneke Roos: kelder1@home.nl                                                                      

Corrie gaat deze morgen met iedereen die wil en zich opgeeft                                                                                  

aan het werk op zijn of haar eigen niveau. Corrie heeft al vele                                                               

wedstrijden gewonnen en heeft veel ervaring op het gebied van                                                                                                           

begeleiden en coachen binnen de hippische sport. Een heuse ervaring                                                                

voor iedere ruiter of amazone. U mag dit niet missen! 

 

Outdoor CDI Exloo dressuur donderdag 27 juni t/m zondag 30 juni                        

HCE DRESSAGE EXPERIENCE 
Een unieke kans voor de ambitieuze dressuur ruiter. 
Maak 28 juni deel uit van een selecte groep die een 
kijkje achter de schermen mag nemen van de 
internationale dressuursport tijdens “International 
Exloo-CDI 3!!” 
Van 27 juni t/m 30 juni organiseert HCE het 
Internationale Topsportevenement Exloo CDI 3. 
Een evenement van deze allure stelt extreem hoge 
eisen aan de organisatie, accommodatie en zeker aan 
paard en de ruiter. Wat is er nodig en wat moet je 
beslist weten om als deelnemer op dit niveau te 
kunnen presteren? Op deze vragen krijg je het 
antwoord tijdens de HCE DRESSAGE EXPERIENCE. 

 

mailto:kelder1@home.nl


 

 

 
Programma: 
– Ontvangst met een drankje. 
– Rondleiding door Harma Hooge over de wedstrijdaccommodatie inclusief de stallen. 
– Meet and Greet met Monique Peutz; bondscoach Junioren, Young Riders en U 25. 
– Ontmoeting met de Jury 
– Snuffelstage in een Horsetruck 
– Afsluiting met een herinnering 
Harma Hooge is een enthousiast paardenvrouw. Vanuit haar ervaring als deelnemer en 
organisator van internationale evenementen is zij expert op het gebied van de internationale 
wedstrijdsport. 
Deelnemen aan de EXPERIENCE kost € 10. Schrijf je snel in, want er kunnen slechts 20 mensen 
deelnemen. 
Je kunt je aanmelden bij Anneke Roos: kelder1@home.nl 

 

 

           . 

 

 

 



 

 

Vereniging- en stichting nieuws: 

Bakbezetting: 

Instructeur/Dagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Verenigingslessen 
Ina Beuving 

 19.00 – 21.00  
Buitenbanen 

 19.00 – 20.30                       
Buitenbanen 

 

Specialisatielessen 
Floor Vos 

 19.00 – 21.00 
Buitenbanen 

   

Springlessen  
Marleen Meijer 

18.00 – 21.00     

Springwedstrijden   ’s middags en 
’s avonds in 
de 
buitenbanen 

  

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

           


