
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in Oktober 

 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 7, 14, 21 en 28 oktober 

Dinsdag    Lessen Floor Vos 1, 8, 15, 22 en 29 oktober  

Woensdag    Springwedstrijden op 2, 9, 16 en 30 oktober 

Donderdag     Dressuurwedstrijden op 3, 17 en 31 oktober 

 
 

Datum:       Evenementen Oktober:       
Donderdag 3 en vrijdag 11 oktober   KFPS Observatie  

Donderdag 24 t/m zondag 27 oktober   Indoor CDI Dressuur 

Zondag 6 oktober     Subtop wedstrijd 

Zaterdag 12 oktober      Veulenveiling 

Zaterdag 19 oktober     Eindexamen KFPS 

Zondag 20 oktober      Proefgerichte training Floor Vos 

 

Springlessen Marleen Meijer  7, 14, 21 en 28 oktober! 
Iedere maandag worden door Marleen verzorgd in de maand oktober.                                                      

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: Oktober 2019 



 

 

Lessen Floor Vos op 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 

 

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.  

 

 

 

 

Dressuurwedstijden op 3, 17 en 31 oktober 

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 2, 9, 16 en 30 oktober 
 

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 

 

Evenementen Oktober 

KFPS Observatie donderdag 3 en vrijdag 11 oktober 

Observatie Friese paarden aangespannen bezetting binnen of buiten afhankelijk van het weer. 

 

                         

mailto:wedstrijdenexloo@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.phryso.com%2Fcentraal-onderzoek-blog%2F&psig=AOvVaw3i1CylRLiivoNYlXAjZ6o4&ust=1569842876947000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjD5sr29eQCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

Indoor CDI Dressuur van donderdag 24 t/m zondag 27 oktober 
Wedstrijden voor kadervorming en observatie 

Grand Prix rubrieken die worden verreden op door de KNHS aangewezen "wedstrijden voor 

kadervorming" (met minimaal 3 gekwalificeerde Grand Prix juryleden, waarvan één met een 

internationale status, waarvan eventueel één op de lange zijde mag plaatsnemen). FEI CDI(O) 

evenementen waar de combinatie door de KNHS naar wordt uitgezonden tellen eveneens mee 

voor kadervorming. 

                                                                           

Subtop wedstrijd op zondag 6 oktober 

 

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). 

Lees meer over regels voor deelname aan subtopwedstrijden, wanneer je eraan mee mag doen en 

hoe je kunt promoveren. 

 

 

Wanneer mag je meedoen aan subtopwedstrijden?                                                                                                     

In het disciplinereglement dressuur staan alle reglementen.  

 ZZ-Zwaar: Als je minimaal 10 winstpunten in de klasse ZZ-Licht hebt.  
 Lichte tour  

o Prix St. Georges als je minimaal 10 winstpunten in de klasse ZZ-Zwaar hebt behaald. 
o Intermediaire I als je minimaal 1 x 60% in de PSG hebt behaald. 

 Zware Tour  
o Als je minimaal 1x 60% in de Intermediaire I hebt behaald mag je starten in de 

Intermediaire A en B en Intermediaire II. 
o De Intermediaire A en Intermediaire B zijn voor ruiters boven de 25 niet verplicht 

om te rijden, deze kunnen facultatief gereden worden. 
o Als je minimaal 1x 60% in de Intermediaire II hebt behaald of 60% hebt gehaald in 

de GP 16-25 mag je Grand Prix starten. 
o De Intermediaire A en Intermediaire B zijn voor ruiters boven de 25 niet verplicht 

om te rijden voor promotie naar de Grand Prix. Deze kunnen facultatief gereden 
worden. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cdilier.be%2Fover-cdi-lier%2F&psig=AOvVaw0szMMR0vwDm7BEl6BXnMvb&ust=1569843198260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDe9OP39eQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur/regels-en-reglementen-dressuur/disciplinereglement-dressuur/


 

 

Meedoen aan subtopwedstrijden: Hoofdstelnummer verplicht 

Het dragen van hoofdstelnummers is op subtopwedstrijden verplicht. Het is belangrijk dat 

deelnemers bij het inschrijven via MijnKNHS.nl het juiste combinatienummer invullen. De 

wedstrijdorganisatie bepaalt het hoofdstelnummer. Meestal zijn dat de laatste 3 cijfers van je 

combinatienummer. Omdat dit nummer niet uniek is kan het zijn dan een andere ruiter hetzelfde 

nummer heeft. De eerst ingeschrevene heeft voorrang op het nummer. De ander krijgt 

automatisch een nummer toegewezen dat nog niet op de wedstrijddag gedragen wordt. Je 

bevestigt de hoofdstelnummers zo dat ze aan beide zijden zichtbaar zijn. 

Minimum schofthoogte paard 

De minimum schofthoogte van je paard is voor de klasse ZZ-Zwaar en hoger, zonder hoefijzers 

gemeten, 148,1 cm. 

Minimum leeftijd van het paard 

 Klasse ZZ-Zwaar: minimaal 6 jaar 
 Klasse Lichte Tour: minimaal 7 jaar 
 Intermediaire A, B en II: minimaal 7 jaar; 
 Klasse Zware Tour: minimaal 8 jaar; 

 

Veulenveiling op zaterdag 12 oktober 

De veulenveiling is een uitgelezen mogelijkheid voor                                                                                       
iedereen die op zoek is naar een toekomstige topper                                                                                        
voor zowel de fokkerij  als de sport.                                                                                                                       
Menig goedgekeurde dekhengst, NMK-merrie of                                                                                   
topsportpaard veranderde als veulentje in een                                                                                      
Nederlandse veilingring van eigenaar. 
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Eindexamen KFPS op zaterdag 19 oktober 

De Royal Friesian Club heeft tot doel om de onderlinge kennisuitwisseling tussen de sponsoren 

en liefhebbers van het Friese paard te bevorderen.  Tweemaal per jaar wordt een netwerk 

bijeenkomst georganiseerd waarbij zeer wisselende onderwerpen aan de orde komen met als 

rode draad ‘Het Friese Paard’. Eén bijeenkomst is tijdens de jaarlijkse KFPS Hengstenkeuring en 

eenmaal per jaar vindt er een excursie op locatie plaats.  

Tijdens de eerste excursie op 11 oktober 2013 is een bezoek aan Stalhouderij Zadelhoff in 

Breukelen gebracht. De heer Drs. C. van Zadelhoff heeft een bijzonder boeiende presentatie 

gehouden over zijn bedrijf  DTZ Zadelhoff en over zijn passie 'Het Friese Paard'. Klik hier voor meer 

informatie. Tijdens de Hengstenkeuring van 2014 heeft bestsellerauteur Dan Brown een lezing 

gehouden over zijn werk en passie 'het Friese paard'. Daarnaast bracht de Royal Friesian Club in 

hetzelfde jaar een bezoek aan de Koninklijke Stallen met voorzitter van het KFPS en Stalmeester 

van van het Koninklijk Staldepartement Bert Wassenaar. Over het bezoek aan de Koninklijke 

Stallen leest u hier meer. In 2015 werd de Royal Friesian Club uitgenodigd op Landgoed Culitsrode 

te Hooge Mierde. Op deze locatie is Academy Bartels gevestigd. De leden kregen o.a. een 

rondleiding over de prachtige accommodatie en een clinic van Imke Schellekens-Bartels met de 

Friese hengst Anders 451. De eerste bijeenkomst in 2016 was tijdens de Hengstenkeuring begin 

januari. Traditiegetrouw werd de wisselbokaal van de winnaar van de Hengstenkeuring van het 

afgelopen jaar ingeleverd (fam. Boot, een van de eigenaren van de kampioen 2015 Jehannes 484). 

Begin september bracht de Royal Friesian Club een bezoek aan de eerste Polo-wedstrijd in 

Friesland op landgoed Rijs waar de Friese paarden een grote speelden in het showprogramma. In 

2017 is tijdens de Hengstenkeuring de A.K.W. Douma bokaal ingeleverd en is het startschot 

gegeven middels ondertekening van diverse contracten mbt de theatervoorstelling De Stormruiter 

in het Culturele jaar LW2018.  

 
Om aanwezig te zijn bij dergelijke evenementen en bijeenkomsten dient u lid te worden van de 
Royal Friesian Club. U kunt lid worden van de Royal Friesian Club voor een bijdrage van € 200,- 
p/jaar. Heeft u interesse in deze gezellige club stuur dan een mail naar mail@kfps.nl. U dient wel 
lid te zijn van het KFPS om lid te worden van de Royal Friesian Club. 
 

 

 

https://www.kfps.nl/Nieuws.aspx?NewsId=1837
https://www.kfps.nl/website_kfps/Portals/0/PH11_Royal_Friesian_Club.pdf
https://www.kfps.nl/website_kfps/Portals/0/Bijlages/Bijlages%202016/PH12_Royal_Friesian_Club.pdf
https://www.kfps.nl/Portals/0/PDF%20bestanden%20bibliotheek/PH10_Polo_Rijs.pdf
mailto:marijkeakkerman@kfps.nl?subject=royal%20friesian%20club
mailto:marijkeakkerman@kfps.nl?subject=royal%20friesian%20club
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kfps.nl%2F&psig=AOvVaw3fQbxrKJsfum1jszJec0Xx&ust=1569844074918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiquIb79eQCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

Proefgerichte training Floor Vos op zondag 20 oktober 

Wil jij, voordat je start met het indoor seizoen, de dressuurproeven al een keer geoefend hebben? 
Dat kan! Zondag 20 oktober geeft Floor Vos weer proefgerichte trainingen in het HCE te Exloo. 
Deze dag staat in het teken van de nieuwe dressuurproeven die vanaf 1 oktober in zullen gaan. 
Ook kun je deelnemen als je nog niet op wedstrijd gaat of gewoon wilt oefenen in een 
wedstrijdring.  

 

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. 

           

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dressuurstalfloorvos.nl%2Fnl%2Fproefgerichte-trainingen-nieuwe-dressuurproeven%2F&psig=AOvVaw327ty2eLwUJp-OluNeZTBO&ust=1569844371576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjE3ZP89eQCFQAAAAAdAAAAABAE

