
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in September 

 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 2, 9, 16, 23, 30 september 

Dinsdag    Lessen Floor Vos 3, 10, 17, 24 september  

Woensdag    Springwedstrijden op 4, 11, 18, 25 september 

Donderdag 5 en 19 september Dressuurwedstrijden 

 
 

Datum:       Evenementen September:       
Dinsdag 10 september     Aanleveren Friese paarden KFPS 

Za en zo  7 en 8 september    NK Keuring Lusitanos 

Zaterdag 14 september    Subtop wedstrijd 

Zondag 15 september    Basis dressuurwedstrijd 

Donderdag 19 en 26 september    KFPS Observatie 

Zaterdag 21 september     Koudbloedenwedstrijd 

Zondag 29 september    Proefgerichte training Floor Vos 

Zondag 29 september    ATB Fietstocht 

 

 

Springlessen Marleen Meijer  2, 7, 16, 23 en 30 september! 
 

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.  

 

 

Nieuwsbrief: September 2019 



 

 

Lessen Floor Vos op 3, 10, 17, 24 september  

 

Lessen worden gegeven aan ruiters en amazones 

op verschillende niveaus. De lessen worden per 45 

minuten gegeven. Er is de mogelijkheid om los te rijden 

voor aanvang van de les.  

 

 

 

 

Dressuurwedstijden op 5 en 19 september 

Een keer in de twee weken 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 4, 11, 18 en 25 september 
 

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 September 

Het Koninklijke Friese paarden stamboek 

Dinsdag 10 september worden er Friese paarden naar Exloo gebracht. Donderdag 19 en 26 

september worden de paarden geobserveerd voor het stamboek.  

Het Friese paard is het oudste inlandse raspaard van Nederland. Zijn wortels gaan ver terug in de 
tijd. Al in de 13e eeuw was de Fries bekend en het paard vertoont nog steeds overeenkomsten 
met zijn verre voorouders.  

Friese paarden werden waarschijnlijk al meer dan drieduizend jaar geleden gebruikt. Uit bronnen 
blijkt dat de Romeinen het ras zeer waardeerden. Ze namen de Fries mee als oorlogspaard voor 
veldtochten in Brittannië. Ook in de middeleeuwen werd de Fries vooral als krijgspaard gebruikt. 
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog leverden kruisingen met Spaanse paarden, voornamelijk 
Andalusiërs, een actief en veelzijdig type Fries op.  
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Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek heeft als doel het behouden, verbeteren, bevorderen 

van het welzijn en promoten van het Friese paard met zijn karakteristieke exterieur, gangen en 

karakter. Het KFPS tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

- Het vaststellen van het fokdoel, het fok-en selectiebeleid 

- Het aanleggen van register 

- Paarden te keuren en te beoordelen voor opname in een register 

- Streven naar een systematische toepassing van wetenschappelijke kennis van de fokkerij 

- Het stimuleren van het gebruik van het Friese paard in de (recreatieve) sport 

Het KFPS zal geen discriminatie, in welke vorm dan ook, tussen de leden /fokkers toestaan en zal 

zich houden aan de wet, EU- en overige regelgeving. 

 

De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden Stamboek" (KFPS)                                                        

registreert sinds 1879 Friese Paarden. Vandaag de dag staan                                                                          

wereldwijd meer dan 70.000 paarden ingeschreven en telt                                                                               

het stamboek ruim 11.000 leden. Buiten Nederland zijn deze                                                                            

leden georganiseerd in eigen landelijke verenigingen, die nauwe                                                                  

banden onderhouden met het KFPS. De Nederlandse leden                                                                                

zijn veelal aangesloten bij fokverenigingen, die jaarlijks een                                                                                  

groot aantal activiteiten organiseren, waaronder de eigen                                                                                

fokdag en diverse studieavonden. 

 

Men kan bij het KFPS terecht voor registratie en keuring van Friese Paarden, maar ook voor 

algemene foktechnische vragen over bijvoorbeeld het fokdoel. Veel van deze informatie wordt 

gepubliceerd in het kleurrijke blad Phryso (NL leden) en via de site. 

 

Het KFPS is uitgegroeid tot een grote vereniging met leden over de gehele wereld. Om goed en 

proffesioneel te besturen is door de leden in 2006 een ledenraad gekozen. Dit is het hoogste 

orgaan binnen het KFPS. De ledenraad bestaat uit een college van maximaal 39 personen, gekozen 

uit de 10 Nederlandse en de 3 buitenlandse regio's. Regio's mogen minimaal 2 KFPS leden 

afvaardigen naar de Ledenraad. Wanneer zij meer dan 500 KFPS-leden tellen, dan mogen zij het 

maximum van 3 KFPS-leden afvaardigen. In Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in 10 

regio's. Deze regio's komen zoveel mogelijk overeen met de gebieden van de huidige 

fokverenigingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

NK Keuring Lusitanos 
 

Nederland telt zo’n tweehonderd Lusitano bezitters en ongeveer vierhonderd Lusitano paarden. 

Dat is een miniem deel van het half miljoen paarden dat in Nederland rondloopt. De meeste 

Lusitano eigenaren zijn lid van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland. We streven samen 

naar bekendheid van en waardering voor dit uitzonderlijke raspaard. Samen zetten we ons in voor 

een aansprekende Lusitano fokkerij en -houderij in Nederland en voor uitstekende contacten met 

de Portugese stamboekorganisatie. 

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland is in 1997 opgericht door een kleine, ambitieuze groep 

Lusitano fokkers en -bezitters, met het streven om door de Associação Portuguesa de Criadores do 

Cavalo Puro Sangue Lusitano, ook wel de APSL, erkend te worden als de officiële 

vertegenwoordiging van het Portugese Lusitano stamboek in Nederland. In 2007 is dat gelukt. 

Volgens het protocol getekend door APSL en LVN op 12 november 2007 is de vereniging Lusitano 

Vrienden Nederland de vertegenwoordiger van de APSL en de beherende instantie voor 

stamboekzaken van alle in Nederland gehouden Lusitano’s. De LVN is daarom twee maal per jaar 

in Portugal present op de bijeenkomsten met andere internationale Lusitano-verenigingen. 

Het oorspronkelijke doel van de vereniging is de bevordering van de fokkerij van Lusitano’s in 

Nederland. Daartoe onderneemt de vereniging alle activiteiten die bijdragen aan dat doel. Het 

belangrijkste fokkersevenement is de jaarlijkse Internationale Lusitano keuring. Daar bepalen de 

uit Portugal overgevlogen keurmeesters welke Lusitano’s uit het geboorteregister in aanmerking 

komen voor opname in het volwassenenregister. Tevens kunnen de keurmeesters in diverse 

rubrieken, geordend naar leeftijd van de paarden, zilveren en gouden medailles aan de in 

Nederland gehouden paarden uitreiken, afhankelijk van de rastypische eigenschappen. Uit de 

medaillewinnaars kiezen de keurmeesters aan het eind van de dag de Kampioen der Kampioenen. 

De keuring is open voor publiek en staat open voor deelname door buitenlandse Lusitano bezitters 

en -fokkers. 

 

7 en 8 september vindt de keuring in het Hipppisch Centrum Exloo plaats. Naast de gebruikelijke 

keuringsrubrieken zal er dit jaar ook een MCI dressuurwedstrijd plaatsvinden. Deze wedstrijd is 

een selectie wedstrijd voor het NIC. Ook zal er een Working Equitation wedstrijd zijn opengesteld 

voor ieder ras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Subtop wedstrijd op zaterdag 14 september 

 

Zaterdag 14 september worden dressuurwedstrijden gereden door de Young Riders, individueel 

en de landenproef. Ook rijden er de ruiters en amazones in de Lichte Tour, de Z2 en de Zware Tour 

Inter 1, Prix St Georges, Junioren individueel en de landenproef en de Grand Prix. Kortom een 

prachtig dressuur spektakel.    

 

 

 

 

 

Basis dressuurwedstrijd op zondag 15 september 
 

     De ruiters en amazones van de klassen B t/m Z kunnen zondag       

15 september starten en meedoen aan de basis  

Dressuurwedstrijd in Exloo.      

 

 

 

 

 

Koudbloedenwedstrijd op zaterdag 21 september 

De een vind een warmbloed leuker dan een koudbloed, en de ander 

vind dat nu precies andersom.. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen? 

En waarom word een koudbloed een koudbloed genoemd en een warmbloed een warmbloed? 

Meer lezen? Klik dan hieronder! 

  

 

In de paardenwereld heb je 2 soorten paarden, namelijk de warmbloedige paarden en de 

koudbloedige paarden. Meestal zie je al aan de bouw welk ras bij welke soort hoort. Een 

koudbloed is namelijk een stuk forser gebouwd en een warmbloed is veel fijner en smaller 

gebouwd. Ook heeft een warmbloed sierlijkere bewegingen, wat een koudbloed overigens 

tegenwoordig ook kan hebben. Koudbloedpaarden hebben dan ook minder temperament. Dat is 

ook meteen de reden waarom een koudbloed rustiger is en ze sneller koel in hun hoofd zullen 
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blijven. Ook zie je de warmbloeden vaker in wedstrijden, enkele keren komt er een koudbloed 

voorbij. Maar dit zal niet vaak zijn. 

Wel fijn is dat de koudbloed steeds vaker terugkomt in wedstrijden. En ook vaker bovenaan staan! 
Dit ligt dan ook wel vaak aan de jury als ik eerlijk moet zijn. Die gaan meestal toch liever voor de 
warmbloeden. Niet te vergeten is dat een Fries een warmbloed is en geen koudbloed. Dit word 
nogal vaak verward, maar officieel is een Fries dus een warmbloed! 
Er is pas sprake van een warm en koudbloed als er alleen maar 100% koud of warmbloed in zit. 
Dus geen bloed van een koudbloed bij een warmbloed en andersom ook niet. Ook zijn er wel meer 
dan 200 rassen over heel de wereld! Dat is dus heel veel. Vaak word het soort ras ook gekoppeld 
aan een land. Hier is dit paard dan gefokt of hoort het paard er het beste bij. 
Paarden uit Spanje zijn dan ook meestal wit. Dit zijn de andalusiers & Lippizaners. Daarbij zijn dit 
ook warmbloeden, deze paarden zijn smal gebouwd en zijn best groot. 
Een koudbloed is meestal wat kleiner. 

Vaak word een koudbloed gebruikt als trekpaard voor een koets of huifwagen, dit komt omdat ze 
zo sterk zijn. De warmbloeden daarin tegen.. die worden vaker gebruikt onder het zadel. Maar 
gelukkig word dit ook vaak omgewisseld. 

  
De warmbloeden worden ook vaker serieus genomen dan de koudbloeden. 
Er word dan ook vaak gezegd dat koudbloeden niets kunnen.. 
Dit komt eigenlijk ook een beetje van vroeger uit. Vroeger werden de koudbloeden als 
trekpaarden gebruikt en de warmbloeden onder andere als ridderpaard.                                                      
Op 21 september doen de koudbloeden mee aan de koudbloed dressuurwedstrijden in Exloo. 
Prachtig om te zien!!! 

Proefgerichte training Floor Vos op zondag 29 september. 

Wil jij, voordat je start met het indoor seizoen, de nieuwe dressuurproeven                                                  

al een keer geoefend hebben? Dat kan! Zondag 29 september geef ik                                                        

weer proefgerichte trainingen in het HCE te Exloo. Deze dag staat in                                                                

het teken van de dressuurproeven voor het indoor seizoen.                                                                             

Ook kun je deelnemen als je nog niet op wedstrijd gaat of gewoon wilt                                                     

oefenen in een wedstrijdring.  
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Fietstocht ATB 

 

 

 

 

 

                  

Vereniging- en stichting nieuws: 

Drentse kampioenschappen en Hippiade pony’s! 

Twee zestallen pony’s hebben meegedaan aan de Drentse Kampioenschappen in Exloo. Een onder 

begeleiding van Koos en een onder begeleiding van Ina. Het ‘grote’ en het ‘kleine’ zestal. Het 

‘kleine’ zestal heeft de eerste plaats behaald en het ‘grote’ zestal de tweede plaats. Beide zestallen 

mochten naar de Hippiade.  Daar zijn ze het afgelopen weekend respectievelijk zevende en zesde 

geworden. Romy Mantingh werd vierde met het M springen op de Drentse Kampioenschappen en 

mocht ook naar Ermelo om individueel te starten. Er was een viertal paarden en een Team dat 

mee heeft gedaan aan de Verenigingskampioenschappen, ook deze teams gaan naar de Hippiade, 

het komende weekend. Complimenten voor alle jonge ruiters en amazones voor hun prestaties! 

We wensen de ruiters en amazones van de paarden veel succes het komende weekend! 

Het ‘grote zestal’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het ‘kleine zestal’:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aanstaande zondag is de jaarlijkse barbecue! Voor volwassenen € 10,- p.p. Kinderen 

t/m 12 jr € 5,- p.p. Aanmelden kan nog bij Anneke Kelder-Roos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

           


