
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in November 

 Vereniging nieuws  

 Bakbezetting 
 
*Deze informatie kunt u tevens op de website van het HCE vinden. Gedurende de herfst- en 
wintermaanden wordt gebruik gemaakt van de binnenbanen.  
 
 

Structureel gebruik: 
  

Maandag    Springlessen Marleen Meijer op 4, 11, 18 en 25 november 

Dinsdag    Lessen Floor Vos 5, 12, 19 en 26 november 

Dinsdag/Donderdag   Lessen Ina Beuving  5, 7, 12, 19 en 26 november 

Woensdag    Springwedstrijden op 6, 13, 20 en 27 november 

 
 

Datum:       Evenementen November:       
7, 12, 26 en 28 november    JSP lessen van Floor Vos  

1 en 8 november     Gast menners KFPS 

9 november      YRN Wilde wedstrijd 

10 november      Subtop wedstrijd 

16 november      KFPS eindexamen 

17 november      Clinic Stefan Adamowizc 

21 t/m 23 november     Indoor Exloo NIK Exloo 

24 november      Springwedstrijd pony’s 

30 november en 1 december    Winter eventing International 

 

Springlessen Marleen Meijer  4, 11, 18 en 25 november! 

Iedere maandag worden door Marleen verzorgd in de maand november.                                                      

De lessen vinden binnen plaats,                                                                                                                                                    

de wedstrijdruiter krijgt een goede voorbereiding  m.b.t. het rijden van                                                              

wedstrijden. Er wordt gesprongen in een volledig parcours.  

 

 

 

Nieuwsbrief: November 2019 

https://www.hippischcentrumexloo.nl/evenement/clinic-stefan-adamowizc/


 

 

Lessen Floor Vos op 5, 12, 19 en 26 november   

 

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. De lessen worden in de  manege 

gegeven.  

 

 

 

Lessen Ina Beuving  5, 7, 12, 19 en 26 november 
De verenigingslessen worden door Ina Beuving gegeven op een zeer vakkundige manier. Zowel de 

dressuur- als de springruiters en -ruitertjes krijgen de juiste begeleiding om te ontwikkelen in de 

kundigheid van het paardrijden en de discipline waar de voorkeur naar uitgaat. Op dinsdag- en 

donderdag worden de lessen gegeven in het HCE te Exloo. Bij bakbezetting voor activiteiten wordt 

er uitgeweken naar BN Stables in Holsloot. Beide accommodaties bieden ruim de gelegenheid om 

de lessen te realiseren: ruime bakken en uitstekende mogelijkheid om springlessen te geven. 

Parcoursen springen is een onderdeel van de springlessen.  

       

 

Dressuurwedstijden op 6, 13, 20 en 27 november 

Een keer in de twee weken kan er worden meegedaan aan de dressuurwedstrijden in de manege. 

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 6, 13, 20 en 27 november 
 

Wekelijks organiseert het HCE op woensdag springwedstrijden.                                                                                          

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

bodems van de binnen manage van het HCE kan een ieder volop 

deelnemen aan het fantastische springparcours.                                                                                                          

Opgave via Diny Blom: wedstrijdenexloo@gmail.com 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8cK_xqrlAhXMLlAKHW9tAuMQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bn-stables.nl%252Fnl%252Fwie_zijn_wij.html%26psig%3DAOvVaw0UnVNNVZ3bl6eU1smitcHt%26ust%3D1571650932070795&psig=AOvVaw0UnVNNVZ3bl6eU1smitcHt&ust=1571650932070795
mailto:wedstrijdenexloo@gmail.com


 

 

Evenementen November 

JSP lessen van Floor Vos op 7, 12, 26 en 28 november  
Het Jeugd Stimuleringsplan (JSP) zet zich in voor de ontwikkeling van jonge ruiters binnen de 
paardensportdiscipline (Traditionele) Working Equitation (W.E.). 
Gedurende het jaar zijn er trainingsdagen, theoriecursussen en excursies kennis met de W.E. als 
wedstrijdsport. Maandelijks wordt er getraind onder leiding van internationale ruiters en trainers. 
Daarnaast worden ruiters  waar nodig en wenselijk intensief gecoacht en begeleidt in de 
ontwikkeling als (top-)sporter. Het JSP is bedoeld voor jonge mensen die zich ieder op zijn of haar 
eigen niveau en behoefte wil ontwikkelen als ruiter van zijn of haar paard.                

 
 

Gast menners KFPS op 1 en 8 november 

De Friese paarden komen 1 en 8 november in  

actie in de binnenhal en op de buitenbanen.  

U kunt genieten van de prachtige Friese 

paarden voor de koetsen.  

 

 

YRN Wilde wedstrijd op 9 november aanvang 18.30 uur 

De Wilde Wedstrijd voor IJslanders: een leuke funwedstrijd!  Buiten alle regels van normale 
wedstrijden om. Vernieuwend, anders, leuk! Bedoeld voor; mensen die nooit een wedstrijd rijden, 
mensen die een paard kennis willen laten maken met een wedstrijd entourage, her- overnieuw- en 
opnieuwintreders, diegenen die een paard lenen of bijrijder zijn, mensen met een jong paard pas 
in training, trainers of eigenaren die een verkooppaard willen laten zien, mensen die hun paard 
nevernooitniet kwijt willen, diegenen die een keer op het HCE gereden willen hebben voor de IJRN 
indoor bijvoorbeeld. En er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om mee te doen aan een van de 
toltproeven!                                                                                                                                                                        
De prijs per proef is € 10,= te voldoen bij aankomst. Inschrijven is betalen.                                               
Eventueel kunnen er boxen worden geregeld voor €25,- (op=op) 

Je mag meerdere keren starten per combi, iedereen                                                                                             
kan aan elke proef deelnemen en er is in de proeven                                                                                        
geen onderscheid in verschillende niveaus.                                                                                                  
Inschrijven kan via een e-mail naar wildewedstrijd@gmail.com  
Kijken kan ook, maar meedoen is leuker! 
Tot ziens op het Hippisch Centrum Exloo!! 
 



 

 

Subtop wedstrijd op 10 november 

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). 

                              
     

KFPS eindexamen op 16 november 

Als afsluiter van alle activiteiten met de Friese paarden op het HCE te Exloo is er op 16 november 

het eindexamen KFPS.  

 

             
      

Clinic Stefan Adamowizc 17 november  

De ruiter Stefan Adamowizc geeft een clinic Gymnastiseren met balken en hindernissen.                                

Deze clinic is er op gericht dat paard en ruiter meer een eenheid                                                                 

worden en samen beter in balans komen. Dit vormt de basis van een                                                          

goede dressuur- en/of springcombinatie van ruiter en paard.                                                                               

Stefan heeft het talent om iedere combinatie hierin te laten groeien.                                                               

Wil je deelnemen aan deze clinic, geef je op via:                                                                                         

Telefoon:  06 – 53 65 34 76  E-mail:  info@hippischcentrumexloo.nl  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC-NyC2qrlAhVIPFAKHQOqBV8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dehoefslag.nl%2Flaatste-nieuws%2Fdressuur%2Fsubtopwedstrijd-van-week-schaijk.html&psig=AOvVaw0U92QFjSmFoCfVuBTLEI1Z&ust=1571656271997422
https://www.dehoefslag.nl/laatste-nieuws/overige-disciplines/dan-brown-friese-paard-video.html
https://www.hippischcentrumexloo.nl/evenement/clinic-stefan-adamowizc/


 

 

 

 

Indoor Exloo NIK Exloo op 21 t/m 23 november               

 

De Nederlandse Indoor Kampioenschappen met op 21 november de BB  B  L en L2 parcoursen. Op 

22 november L M  en M 2 parcoursen. En op 23 november de M  Z  en ZZ   Z 2 en ZZ2  parcoursen. 

De laatsten gelden ook voor Jumping Amsterdam. Iedereen kan zich opgeven voor alle klassen!!! 

Je hoeft daarbij dus niet mee te doen aan de NIK Competitie of Selectie Jumping Amsterdam! 

Informatie op: Telefoon:  06 – 53 65 34 76  E-mail:  info@hippischcentrumexloo.nl  

 

 

        
 

 

 

Springwedstrijd pony’s op 24 november 

 

Op 24 november kunnen de ponyruiters                                                                                                    

deelnemen aan de springwedstrijd uitsluitend                                                                                                             

voor de pony’s! Informatie op:                                                                                                                                     

Tel:  06 – 53 65 34 76                                                                                              E-mail:  

info@hippischcentrumexloo.nl 
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Winter eventing International op 30 november en 1 december 

SGW betekent samengestelde wedstrijd. De naam geeft al aan waar het om gaat, namelijk een 

wedstrijd die uit meerdere onderdelen bestaat: dressuur, springen en een crosscountry. Deze drie 

onderdelen doe je meestal op één dag; het kan wel voorkomen dat je bijvoorbeeld op vrijdag al 

moet dressuren en dan op zaterdag het springparcours en de cross aflegt. Dressuur en springen 

zijn bekende onderdelen; in de cross leg je een vooraf bepaalde route af door het terrein waarin 

diverse natuurlijke hindernissen zoals wallen, een waterpartij, boomstammen, greppels en 

dergelijke zijn opgenomen. Al deze onderdelen moet je met hetzelfde paard doen; de resultaten 

daarvan worden opgeteld en bepalen uiteindelijk de uitslag. De meest veelzijdige combinatie wint 

dus.  

De SGW is afwisselend. Je bent de hele dag bezig met je paard, je doet aan drie verschillende 

onderdelen mee en dat betekent dat je heel veelzijdig traint. Iedereen met een gezond paard, die 

netjes kan rijden en een winstpunt heeft in het B springen kan meedoen met een sgw wedstrijd. 

Met welk ras je rijdt, maakt niet uit. Vrijwel alle paarden vinden het dan ook geweldig, vaak zijn ze 

in de startbox al zo enthousiast dat ze niet meer kunnen stil staan. 

Een samengestelde wedstrijd rijden is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Je kunt niet alleen 

je rijkunstige gevoel ontwikkelen als je alleen maar in de bak rijdt. Diverse topruiters zoals Reiner 

Klimke, zijn dochter Ingrid Klimke, Tineke Bartels en Wout-Jan van der Schans zijn allemaal in de 

samengestelde wedstrijd begonnen.  

Als je als toeschouwer op een samengestelde wedstrijd komt, zal je ongetwijfeld iets opvallen. Er 

hangt namelijk een relaxte sfeer op een wedstrijd. Uiteraard hebben de deelnemers hun zenuwen 

en wedstrijdspanning, maar.. de mentaliteit van de SGW-ers is er een van saamhorigheid en 

loyaliteit. De oorzaak is dat de uitslag nauwelijks voorspelbaar is. Er zijn drie onderdelen (met de 

veterinaire keuring erbij vier) die met goed gevolg moeten worden afgerond. Hierdoor is elke 

deelnemer een potentiële winnaar en tegelijkertijd een kandidaat voor de laatste plaats. Het 

samen met je paard een prestatie neerzetten is wat de samengestelde wedstrijdsport van het 

laatste tot het hoogste niveau voor iedereen zo boeiend maakt.  

Een groot verschil met een springparcours is dat de hindernissen die je springt vast zijn; er kunnen 

dus geen balken vallen. Dit lijkt voor veel ruiters eng, een hindernis geeft namelijk niet mee als je 

er tegen stoot. Toch is dit niet zo gevaarlijk als je zou denken, natuurlijk zijn er risico's aan 

verbonden maar door goede training en voldoende bescherming kun je de kans op problemen al 

behoorlijk verminderen. Bovendien wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van zogenoemde 

'breekbomen' die breken als een paard deze hard raakt. Het massieve karakter van de andere 

hindernissen heeft ook als voordeel dat een paard makkelijker over een hindernis 'glijdt' en zelfs 

zich erop kan afzetten als dat nodig mocht zijn. Ook zie je dat de moeilijkheidsgraad in de klassen 

steeds meer wordt gezocht door de hindernissen technischer van aard te maken in plaats van 

steeds hoger en breder. Een smal sprongetje na een scherpe bocht is bijvoorbeeld moeilijk aan te 
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rijden; een paard dat onvoldoende onder controle is zal er al snel langs vliegen en zo zullen toch 

de beste combinaties bovenaan komen zonder dat de kans op vallen wordt vergroot.  

Het belangrijkste in een sgw is dat jij en je paard er lol in hebben en elkaar vertrouwen. Als je 

daarnaast in staat bent om een B springparcours redelijk rond te rijden, heb je voldoende basis om 

aan wat trainingen mee te doen. Je kunt dan onder begeleiding kennis maken met de diverse 

crosshindernissen en zo ben je al snel toe aan je eerste cross. Voor de hogere niveaus zijn de eisen 

wel zwaarder en dat zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar een B/L-cross is in principe voor 

iedereen haalbaar.  

Hoe zit het met sgw/military/eventing? 

SGW is de benaming voor de samengestelde wedstrijd op basisniveau, dat wil zeggen van de 

oefencross tot en met het Z. Alle wedstrijdonderdelen vinden in principe op een dag plaats (soms 

om organisatorische redenen meerdere dagen). Vanaf het Z samengesteld kom je op Nationaal 

niveau , de 1* en hoger rubrieken die ook internationaal worden uitgeschreven. We spreken dan 

over eventing. Het woord eventing is synoniem aan en een vervanging voor military. De 

naamsverandering is ingesteld omdat de military allang niets meer met militairen te maken had en 

omdat de media eraan meegeholpen hebben dat deze tak van de paardensport in een minder 

gunstig daglicht is komen te staan. De nieuwe naam moet een handje helpen bij het opkrikken van 

het imago van deze tak van de sport. Er is een duidelijk verschil tussen samengestelde wedstrijden 

en eventing. Deze events duren vaak meerdere dagen en de volgorde van de onderdelen is anders. 

Events zijn met een sterrenaanduiding ingedeeld naar zwaarte, waarbij 1* de lichtste is en 4* de 

zwaarste. Nederland kent Boekelo (CCI 3*), Breda, Varsseveld en Helvoirt (alle 1* en 2*). Er zijn 

maar zes 4* wedstrijden per jaar, in Adelaide, Badminton, Kentucky (Lexington), Luhmühlen, Pau 

en Burghley. Ook het WK en de Olympische spelen zijn wedstrijden op 4* niveau 
 

  

WINTER EVENTING INTERNATIONAAL, INDOOR/OUTDOOR CROSS  

 

Zaterdag 30 november 2019 vindt in Exloo op het                                                                                                       

HCE de winter eventing internationaal, indoor en outdoor                                                                                  

cross plaats. Met de volgende wedstrijd voor de paarden:                                                                                     

klasse BB - B - L - M, aan de klasse L - M gekoppeld aan finale.  

Op zondag 1 december 2019, de wedstrijd voor de pony’s:                                                                                 

klasse B - L - M categorie C/D/E en paarden klasse BB - B  

Bij de klasse BB en B paarden even aangeven welke dag je wilt starten. 

Ook dit jaar hebben we de waterbak weer in de cross. 

 

Aanmelden voor de Indoor/Outdoor Cross;  

indooreventing@gmail.com  

Wijzigingen programma voorbehouden. 

 

mailto:indooreventing@gmail.com


 

 

 

 

Vereniging- en stichting nieuws: 

Bakbezetting: 

Instructeur/Dagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Verenigingslessen 
Ina Beuving 

 19.00 – 21.00  
Binnen banen 

 19.00 – 20.30                       
Binnen 
banen of bij 
BN Stables 
Holsloot 

 

Specialisatielessen 
Floor Vos 

 19.00 – 21.00 
Binnenbanen 

   

Springlessen  
Marleen Meijer 

18.00 – 21.00 

Binnen banen 

    

Springwedstrijden   ’s middags en 
’s avonds in 
de binnen 
banen 

  

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

           


