
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in Augustus 

 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 5, 12 en 19 augustus 

Woensdag    Springwedstrijden op 7, 14, 21 en 28 augustus 

Woensdag en Donderdag  Dressuurwedstijden op 21 en 22 augustus 

 
 

Datum:       Evenementen augustus:       
Donderdag 1 t/m zaterdag 3 augustus  Regiokampioenschappen Drenthe dressuur 

Donderdag 8 t/m zaterdag 10 augustus                     Regiokampioenschappen Drenthe springen 

 

Springlessen Marleen Meijer op 5,12 en 19 augustus 
 

Een drietal springlessen worden door Marleen verzorgd in de maand augustus. In de mooie 

buitenbanen van Exloo vinden de springtrainingen plaats, de wedstrijdruiter krijgt een goede 

voorbereiding  m.b.t. het rijden van wedstrijden. Er wordt gesprongen in een volledig parcours.  

 

 

Dressuurwedstijden op 21 en 22 augustus 

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 

 

 

Nieuwsbrief: Augustus 2019 



 

 

Springwedstrijden op 7, 14 , 21 en 28 augustus 
 

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 

 

Evenementen Augustus  

Regiokampioenschappen Drenthe dressuur  op do 1 t/m za 3 augustus.  

Bij de individuele dressuur kunnen alleen de combinaties die minimaal een gemiddelde score van 
60% hebben behaald over de proef / proeven waarover de afvaardiging wordt bepaald tijdens het 
Regiokampioenschap, afgevaardigd worden naar de Hippiade.  
Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van percentages. Daar waar in dit vraagprogramma 
‘score’ of ‘gemiddelde’ wordt gebruikt, wordt de gemiddelde score over alle juryleden in 
procenten bedoeld.  

Indien tijdens de 

Regiokampioenschappen sprake is van 

een finale voor de dressuurrubrieken 

zullen hierin minimaal het aantal 

combinaties starten dat afgevaardigd 

wordt naar de Hippiade. 

Vier- en zestallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig van dezelfde vereniging, 

dezelfde Kring of dezelfde Regio. Het deelnemende viertal dient tijdens de KNHS-

kampioenschappen te starten in de klasse waarin zij tijdens het Regio-kampioenschap zijn gestart 

en door de Regio zijn afgevaardigd. 

Programma: 

Donderdag 1 augustus 2019: Selectie B t/m Z2 dressuur pony’s (één proef). Selectie B & L1 
dressuur paarden (één proef).                                                                                                                                 
Vrijdag 2 augustus 2019: Selectie L2 t/m ZZ-Licht dressuur paarden (één proef). Afdelingsdressuur 
& Kür op muziek voor meertallen.                                                                                                                   
Zaterdag 3 augustus 2019: Finale B t/m Z2 dressuur pony’s. Finale B t/m ZZ-Licht dressuur 
paarden.  
 
Selectie - Finale: 
Om voor de finale in aanmerking te kunnen komen                                                                                          

dient een combinatie aan de selectie op donderdag of                                                                                   

vrijdag te hebben deelgenomen. Voor afvaardiging naar                                                                                         

het Nederlands kampioenschap dient tijdens de finale                                                                                          

een gemiddelde score van 60% te zijn gereden. 
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Het aantal finalisten per klasse betreft minimaal 25% (één op vier deelnemers) van het totaal 

aantal combinaties die hebben deelgenomen aan de selectierubriek. Naar de finale / het 

regiokampioenschap mogen sowieso het aantal afgevaardigden naar Ermelo met daarbij 2 

reservecombinaties. De concourscommissie en Regio Drenthe stellen vooraf wel al een minimum 

aantal finalisten vast. Het is mogelijk dat aan de hand van de verdeelsleutel, die later in het 

seizoen volgt vanuit Ermelo, een extra combinatie mag starten tijdens de finale. 

Hoeveel combinaties er dus exact doorgaan naar de finale, is bekend na de selectiewedstrijd. 

Na deelname aan de selectierubrieken op donderdag / vrijdag, worden combinaties (wanneer men 

door is naar de finale) automatisch geplaatst voor de finale.  

         

 

Regiokampioenschappen Drenthe springen op do 8 t/m za 10 augustus.                  

Programma:      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Donderdag 8 augustus 2019 
1e parcours klasse B paarden en pony’s 
1e manche klasse L paarden en pony’s 
 
Vrijdag 9 augustus 2019 
2e parcours klasse B paarden en pony’s 
1e manche klasse M t/m ZZ paarden en pony’s 
 
Zaterdag 10 augustus 2019 
2e manche klasse L t/m ZZ paarden en pony’s met eventueel barrages 
Verenigingskampioenschappen paarden en pony’s Dressuur en Springen. 

 De rubrieken op donderdag en vrijdag zullen in de middag beginnen. 



 

 

 

Het kampioenschap klasse B paarden en pony’s wordt verreden over twee onderdelen:. 
Eerste parcours:   Rijstijlparcours  
Tweede parcours:  Rijstijlparcours  
De behaalde resultaten van het 1e parcours komen voor puntenregistratie in aanmerking. 
Startvolgorde van het 1e parcours wordt bepaald door middel van loting 
25%, maar in ieder geval de foutloze combinatie gaan door naar de finale (het 2e parcours) op 
vrijdag. 
Deze 25% beginnen foutloos (indien niet foutloos in 1e ronde) aan het 2e parcours. 
Bij ex-aequo telt het stijlcijfer ( 1e ond.) toegekend door de hoofdjury. 
 

Het kampioenschap klasse L t/m ZZ wordt 
verreden over één onderdeel: 
Eerste parcours: 2-manches  
De behaalde resultaten van geen van de 
parcoursen komen voor puntenregistratie in 
aanmerking. 
Startvolgorde van de 1e manche wordt bepaald 
door de organisatie. 
De beste 25% van de 1e manche, met een 
minimum van 15 deelnemers van alle gestarte 
combinaties mogen 
deelnemen aan de 2e manche, in elk geval de 
foutloze combinaties. 

 

Springen Paarden 
Aan het regiokampioenschap springen paarden mag een deelnemer aan maximaal drie 
verschillende kampioenschapsrubrieken deelnemen. 
Aan het regiokampioenschap springen paarden mag een deelnemer met maximaal zes                                
paarden deelnemen, met een maximum van drie paarden per kampioenschapsrubriek. 
 
Springen Pony’s 
Aan het regiokampioenschap springen pony’s mag een deelnemer aan maximaal drie verschillende 
kampioenschapsrubrieken deelnemen. 
Aan het regiokampioenschap springen pony’s mag een deelnemer met maximaal zes pony’s 
deelnemen, met een maximum van drie pony’s per kampioenschapsrubriek. 
 

 
 
Verenigingskampioenschap / Clubkampioenschap 
Het verenigingskampioenschap bestaat uit het rijden 
van een individuele dressuurproef, door vier 
combinaties en het afleggen van een springparcours 
door vier combinaties waarvan alle resultaten voor de 
einduitslag worden meegeteld. 

 



 

 

. 

 
                       

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. 

           


