
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in Juli 

 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    Springles Marleen Meijer op 1 juli 

Dinsdag    Specialisatielessen Floor Vos op 2, 9, 16, 23 en 30 juli 

Woensdag    Training afdelingsdressuur op 3, 10, 17, 24 en 31 juli 

Woensdag     Springwedstrijden op 3, 10, 17, 24 en 31 juli 

Donderdag    Dressuurwedstijden op 11 en 25 juli 

 
 
 
 

Datum:       Evenementen juli:       
Zaterdag 6 en zondag 7 juli    Horses 2GO Young Talent 

Vrijdag 12 t/m zondag 14 juli                                        YRN NK 

Vrijdag 19 juli                                                                   Meertallen training 

Zaterdag 20 juli                                                               Subtop wedstrijd 

Vrijdag 26 t/m zondag 28 juli                                        Keuring Arabische paarden 

Donderdag 1 augustus t/m zaterdag 3 augustus Regio Kampioenschappen Drenthe Dressuur 

 

 

 

 

Nieuwsbrief: Juli 2019 



 

 

Springlessen Marleen Meijer op 1 juli 
 

De laatste springles van deze serie van Marleen Meijer is 1 juli.  

 

Specialisatie lessen Floor Vos op 2, 9, 16, 23 en 30 juli 
 

De specialisatielessen van Floor Vos bereiden                                                                                                       

ruiters voor op dressuurwedstrijden.                                                                                                             

Individuele dressuurgerichte trainingen vanaf                                                                                                    

ieder niveau van Bixie t/m de Lichte tour.  

 

Training afdelingsdressuur op woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 juli 
 

Wat is van belang bij de afdelingsdressuur, wat verwacht de vereniging van de ruiters die 
meedoen? De vereniging vraagt aan alle deelnemers van de 4- en 6-tallen een eigen bijdrage van  
€ 55,- Dit is in verband met de instructiekosten van de trainingen. Er wordt vanaf juni getraind. 
Eerst 1x per week, in de laatste periode voor de kampioenschappen wordt er 2x keer per week 
getraind. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat je zoveel mogelijk bij alle trainingen aanwezig 
bent. De commandant beslist tijdens de training wie op welke plek rijdt. Er is geen vaste 
reservecombinatie. Ook bij de wedstrijd beslist alleen de commandant welke combinaties hij 
opstelt. De opstelling kan nog tot op het laatste moment veranderd worden.  
 

Meestal rijden de 4- en 6 tallen voor de kampioenschappen twee  
wedstrijden. Dit jaar starten we op 7 juli in Emmercompascuum  
en op zondag 14 juli in Zweeloo.Bij afwezigheid, wordt verwacht  
dat dit z.s.m. wordt doorgegeven aan Anneke:  kelder1@home.nl  
Daarnaast starten de meertallen ook op de Drentse Kampioen- 
schappen in Exloo. De afdelingsdressuur wordt verreden op  
vrijdag 2 aug. Als een meertal zich weet te plaatsen, dan is er op:  
za 24 aug de Hippiade pony’s en za 31 aug de Hippiade paarden. 

 

Dressuurwedstijden op donderdag 11 en 25 juli 

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 3, 10, 17, 23 en 30 juli 
 

 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 

 

mailto:kelder1@home.nl
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Evenementen Juli 

Horses 2GO Young Talent op Zaterdag 6 en zondag 7 juli  

Young Horses is een speciaal evenement voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 16 jaar. Deze dag 

kun je aan verschillende clinics deelnemen met je pony. Van dressuur en springen tot cross en 

andere diverse clinics. Naast de evenementen met je pony hebben we ook een speciaal 

activiteiten programma waar ook je broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes en vriendjes en 

vriendinnetjes aan mee kunnen doen! 

Inschrijven kan via www.inschrijfsysteem.nl 

Begin zaterdag 6 juli 09.00 uur 
Einde zaterdag 6 juli 17:00 uur 
Begin zondag 7 juli 09.00 uur 
Einde zondag 7 juli 17:00 uur  
Evenement Categorie: Jeugd (zaterdag),  
Volwassen (zondag) 
Organisator Horses2Go 
Kelly Jefferson      06- 10 80 67 66 
Denise Beijeman 06- 52 28 59 79 
Email: info@horses2go.nl 
 

YRN NK op Vrijdag 12 t/m zondag 14 juli          

IJsland Rijders Noord (IJRN) is de vereniging voor alle IJslanderliefhebbers in het noorden van 
Nederland. IJRN verenigt recreatieruiters, sportruiters, fokkers en andere liefhebbers van het 
IJslands Paard. IJRN is de enige vereniging in Nederland die beschikking heeft over een eigen 
ovaal- en telgangbaan. Beiden hebben we in het voorjaar van 2014 kunnen renoveren, d.m.v. hulp 
van het HCE, onze leden, de Vrienden van IJRN en nog vele anderen. 

Informatie NK IJslandse Paarden 2019 

De juryleden tijdens deze kampioenschappen: Armet 
Tuijn   (voorzitter), Britt Hassel, Fi Pugh, Fridfinnur 
Hilmarsson, Katharina Konter, Lutz Lesener, Marlise 
Grimm, Susanne Brengelmann,  Olafur Arnason en 
Irene Steringa. Inschrijven kan tot 2 juli 
2019 via evenementen.nsijp.nl.  
De proeven die verreden worden:  
Sport A: T1, T2, V1, F1 , Sport B: T3, V2, F2, T4 

        en de telgangonderdelen: P1, P2, P3, PP1 

Om mee te doen aan de NK dient men te voldoen aan de regels volgens het NWR, ruiters moeten 
in ieder geval in 2019, 16 jaar of ouder zijn. Voor de sport A proeven geldt te normale kwalificatie, 
voor de Sport B proeven moet men een PK 3 hebben behaald in de sport B proef. Zie hiervoor de 
uitleg op de NSIJP.nl site 
 

Informatie wedstrijd  
Alle informatie over deze wedstrijd zoals het tijdschema, een overzicht van de deelnemers en 
algemene informatie is te vinden op onze website, ijrn.nl. 
            

http://www.inschrijfsysteem.nl/
mailto:info@horses2go.nl
https://www.ijrn.nl/


 

 

 

Meertal training op Vrijdag 19 juli  

Er vindt deze dag een extra training plaats van de meertallen in de 20 x 60 ring.  

         

Subtop wedstrijd op Zaterdag 20 juli     

Dressuur en Subtop in Exloo op zaterdag 20 juli en zondag 21 juli. Het programma ziet er deze 

dagen als volgt uit: op zaterdag de Subtop en Z1 + Z2 pony's en Z1, Z2 en ZZ-L paarden, op zondag 

de B t/m M2 pony’s en B t/m M2 paarden. Alle rubrieken worden op de outdoor zandbodem 

verreden. Stalling is mogelijk, graag een mail naar het secretariaat. De 1e proef ZZ-Zwaar, de PSG 

en de GP tellen mee voor de Roelofsen Horse Truck competitie. Opgave kan uitsluitend via 

topsportexloo.onine-inschrijving.com. Wilt u informatie, heeft u vragen of wilt u wijzigingen 

doorgeven, dan kan dit  uitsluitend per mail naar: winanda@hippischactief.nl 

        



 

 

Keuring Arabische paarden op Vrijdag 26 t/m zondag 28 juli       

De Arabische volbloed, ook wel arabier genoemd, is een paardenras dat afstamt van Arabische 

paarden uit Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Het paard zelf vindt zijn oorsprong in 

het Arabische schiereiland, die vervolgens mee is genomen naar Noord-Afrika in de achtste eeuw 

Het ras is meer dan vijfduizend jaar oud en wordt zeer lange tijd gericht gefokt. Tegenwoordig 

worden Arabische volbloeden over de hele wereld gefokt.    

Een grote intelligentie en een vurig karakter zijn de kenmerken                                                                      

van een Arabische volbloed. De Arabier is een gevoelig dier.                                                                             

De ruiter moet eerst zijn vertrouwen winnen, waarna het                                                                              

paard alles voor hem wil doen. Het grote uithoudingsvermogen                                                                        

duidt op de oorsprong van woestijnbewoner.    

De arabier is een elegant rijpaard en een uitstekend renpaard. De galop is de beste gang van het 

ras. Hoewel de arabier deze sportieve kwaliteiten bezit, wordt het meeste beroep op deze 

paarden gedaan in arabierenshows die wereldwijd worden georganiseerd. Bij deze shows keurt de 

jury, die uit ten minste drie personen bestaat, het uiterlijk van het paard, de draf, het voorkomen 

en de houding in stand. In draf toont het paard vrij hoge knieactie. Het ras blinkt uit in 

langeafstandswedstrijden, waardoor dit ras of kruisingen ervan de sport bijna domineren. Het ras 

wordt ook veel gebruikt om andere paardenrassen te veredelen en Arabisch bloed komt daardoor 

voor in de stamboom van heel wat warmbloedrassen, zoals de Engelse volbloed, de Trakehner, 

de Morgan, de Shagya-arabier, de Welsh pony, maar ook de Andalusiër, de Lipizzaner en het Friese 

paard. Sommige arabieren worden uitgebracht in military. Ook voor endurance zijn ze bijzonder 

geschikt vanwege hun grote uithoudingsvermogen.        

De Arabische volbloed is een gespierd paard maar weegt vaak niet veel meer dan 500 kilo. De 
stokmaat was oorspronkelijk tussen de 1,40 en de 1,50 meter, maar tegenwoordig worden ook 
grotere arabieren gefokt die soms wel een stokmaat hebben tot 1 meter 65. De gemiddelde 
grootte blijft wel rond de één meter vijftig liggen. Het paard heeft een vrij klein hoofd met grote 
uitdrukkingsvolle ogen en een fijn-gevormde neus. De meeste arabieren hebben een holle knik in 
de neus (een concaaf profiel). De oren zijn klein en spits. De hals is smal en een beetje gebogen en 
de borst is naar verhouding breed. De staartdracht is sierlijk en van het lichaam af gedragen. De 
croupe is bij voorkeur iets vlak en vrij kort. Het paard beweegt zich sierlijk en soepel, vooral 
in draf. Ook heeft de arabier een hoge staart. Het ras komt voor in de vachtkleuren vos, bruin, 
zwart en verschillende varianten schimmel met daarbij de schimmelvariant van de hoofdkleuren. 
Het ras heeft soms witte aftekeningen op de benen en aan het hoofd. Sommige arabieren hebben 
in tegenstelling tot de overige paarden slechts 17 ribben in plaats van de gewoonlijke 18 ribben. 

Opmerkelijk in verband met de neuslijn is het verhaal van 
Linda Tellington-Jones. Bekend is, dat met name in Europa, 
arabieren werden gefokt met een concave neuslijn. De 
beroemde Lady Wenthworth selecteerde haar paarden daar 
speciaal op. Linda Tellington Jones viel het op, dat in 
Arabische landen deze vorm van het hoofd niet overheerste. 
Hierop kreeg zij van de Arabische fokkers te horen, dat men 
deze paarden als 'zenuwpezen' beschouwde en er bij 
voorkeur niet mee fokte.     

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_paardenrassen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nabije_Oosten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_schiereiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tijdsaanduiding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tijdsaanduiding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renpaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmbloedras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelse_volbloed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trakehner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morgan_(paard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Welsh_pony
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andalusi%C3%ABr_(paard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lipizzaner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fries_paard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fries_paard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Military
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endurance_(paardensport)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Draf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vachtkleur_bij_paarden


 

 

Regio Kampioenschappen Drenthe Dressuur op Do 1 aug t/m za 3 aug. 

In de volgende nieuwsbrief leest u over de komende kampioenschappen van Drenthe in de 

dressuur. Deze kampioenschappen vinden plaats op het Hippisch Centrum van Exloo.  

. 

 
                       

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. 

           


