
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in Februari 

 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 3, 10, 17 en 24 februari 

Dinsdag    Lessen Floor Vos op 4, 11, 18 en 25 februari 

Dinsdag     JSP lessen Floor Vos op 4, 11, 13, 18, 25 en 27 februari 

Dinsdag/Donderdag   Lessen Ina Beuving  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 en 27 februari 

Woensdag    Springwedstrijden op 5, 12, 19, en 26 februari 

Donderdag    Dressuurwedstrijd op 6 en 20 februari 

 
 

Datum:      Evenementen Februari: 
2 en 16 februari    Training dagen Loes Corsel 
6 en 20 februari    Dressuurwedstrijden 

8 februari     KNHS Topsport jeugdcompetitie 

9 februari     Hippisch actief Subtop wedstrijd 

15 februari     Wilde wedstrijd YRN 

16 februari     Training van Loes Corsel 

22 februari      Proefgerichte training Floor Vos 

23 februari     Open dressuurwedstrijd PSV HCE ruiters 

28 februari     Proevenclinic Monique Peutz   

  

Springlessen Marleen Meijer  3, 10, 17 en 24 februari 

Vier maandagen in februari worden door Marleen springlessen verzorgd.                                                     

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: Februari 2020 



 

 

 

Lessen Floor Vos op 4, 11, 18 en 25 februari 

 

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  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 en 27 februari 

 

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.  

Sander Naber neemt in december 1 keer de taak van Ina over. Op 28 december wordt een 

gezellige ochtend of middag georganiseerd voor alle lessende leden! 

 

       

 

 

Springwedstrijden op 5, 12, 19, en 26 februari 
 

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
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JSP lessen van Floor Vos op 4, 11, 13, 18, 25 en 27 februari  

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.                 

 

Proefgerichte training Floor Vos op 22 februari  

Wil jij, voordat je start met het outdoor seizoen, de dressuurproeven al een keer geoefend 
hebben? Dat kan! Zaterdag 22 februari 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 zijn 
gaan. Ook kun je deelnemen als je nog niet op wedstrijd gaat of gewoon wilt oefenen in een 
wedstrijdring.  

 

Evenementen Februari: 

Training dagen Loes Corsel 2 en 16 februari 
 
Loes Corsel is een gedreven amazone, coach, jurylid en paardenvrouw in hart en nieren. 
In haar leven heeft zij vele successen mogen behalen en met deze kennis en vaardigheden runt zij 
nu Dressuurstal Loes Corsel. 

Dressuurstal Loes Corsel richt zich op het begeleiden en coachen                                                                      
van ruiters en amazones in de dressuursport. Dit kan zowel door                                                             
individuele begeleiding, wedstrijdbegeleiding, trainingstrajecten                                                                          
als regelmatig door de specials die Loes Corsel organiseert.          

Regelmatig kan je Dressuurstal Loes Corsel een weekend, of een aantal dagen komen trainen.   De 
combinatie van op locatie in pension staan en een aantal dagen intensief op specifieke onderdelen 
te werken blijkt succesvol. Het levert meer resultaat op. Loes werkt ook veel met video-interactie 
en we kunnen dan alle tijd nemen de lessen te evalueren en analyseren. We combineren het 
eventueel met een wedstrijd in de buurt zodat ook het wedstrijdelement geoefend kan worden. 

Loes Corsel: “Het allerbelangrijkste van het goed africhten van ruiter en paard is een goede basis. 
Zonder goede basis geen eindresultaat. Werken vanuit een goede houding en zit is voor mij erg 
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belangrijk, alleen daar van uit kan je een paard ontspannen, voorwaarts , neerwaarts, nageeflijk 
over de rug rijden.  Al deze principes lopen steeds als een rode leidraad door mijn lessen heen. 
Alleen  zo kun je uiteindelijk je paard zo goed mogelijk ontwikkelen en een perfecte eenheid 
worden met je paard. En het maakt dus niet uit of je dressuur,- spring,- of  recreatieruiter  bent. Ik 
geef mijn lessen op elk niveau, vanaf beginners, tot en met de Grand Prix .” 

 TRAINING-DAGEN: 

De training-dagen bieden je de kans om gedurende deze dagen                                                                       
zowel mentaal als fysiek te werken aan jezelf en je paard.  

  

 
 

 

 

 

Dressuurwedstrijden 6 en 20 februari 

 

Tijdens deze dressuurwedstrijden kunnen 2 proeven worden gereden op een Top bodem! Van BB 

t/m ZZL dressuur voor paarden en pony’s wordt de gelegenheid geboden om te starten. Voor de 

starttijden verwijzen we u door naar : www.startlijsten.nl  U kunt zich opgeven via: 

dressuurexloo@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KNHS Topsport jeugdcompetitie op 8 februari 

Onder de naam KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020, wordt ook dit jaar voor de beste 

Nederlandse springruiterjeugd weer een competitie verreden. De eerste wedstrijd is 12 januari 

verreden in Bunschoten. Voor de finale op 14 en 15 maart is het geweldige podium van The 

Dutch Masters-Indoor Brabant Horse Show de plaats van handeling. 
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Deze zeer gewaardeerde wedstrijdenreeks is in opzet vergelijkbaar met de jeugd 

springcompetities uit voorgaande jaren, maar heeft dit jaar een nieuwe sponsor. De KNHS 

Topsport Jeugdcompetitie 2020 wordt mogelijk gemaakt door Morssinkhof-Rymoplast & Sjef 

Janssen Beheer BV. 

Doel 

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en 

doorstroming in de springsport bij de Young Riders, Junioren, Children en Pony’s. De 

competitiewedstrijden worden verreden op mooie, representatieve accommodaties en zullen een 

goede voorbereiding zijn op deelname aan internationale wedstrijden. Naarmate de competitie 

vordert, zullen de parcoursen zwaarder worden. De KNHS bondscoaches en parcoursbouwers van 

betreffende evenementen, zullen hier in overleg invulling aan geven. 

 

                     
Kalender 

Onderstaand de kalender van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 

Zondag 12 januari 2020, Bunschoten 

Zondag 26 januari 2020, Lichtenvoorde 

Zaterdag 8 februari 2020, Exloo 

Zondag 23 februari 2020, Wierden    

Zaterdag 7 maart 2020, Kronenberg 

FINALE 

Zaterdag/zondag 14-15 maart 2020 ’s-Hertogenbosch The Dutch Masters-Indoor Brabant Horse 

Show   (14 maart YR/Jun, 15 maart Po/CH) 

Kijk hier voor alle bepalingen van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 

Inschrijven voor de competitiewedstrijden van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 kan via 

Mijn KNHS.  De KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 is Sponsored by Morssinkhof-Rymoplast & 

Sjef Janssen Beheer BV 

 

http://www.thedutchmasters.com/
http://www.thedutchmasters.com/
https://www.knhs.nl/top-sport/knhs-competities/knhs-topsport-jeugdcompetitie-2020-sponsored-by-sjef-janssen-beheer-bv-morssinkhof-rymoplast/
https://www.morssinkhofplastics.nl/


 

 

Hippisch actief Subtop wedstrijd op 9 februari  

 

Hippisch actief organiseert op zondag 9 februari een subtop wedstrijd. Op deze wedstrijden 

worden 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) gereden.  

Prachtige dressuur in de hallen van het HCE te Exloo! 

 

 
 

Wilde wedstrijd YRN op 15 februari 

 

Wegens succes geprolongeerd; de Wilde Wedstrijd! Ditmaal op zaterdag 15 februari 2020. Locatie 
Hippisch Centrum Exloo, aanvang 19:00 uur. De prijs per proef is € 10,= te voldoen bij aankomst. 
Inschrijven is betalen. Inschrijven kan via een e-mail naar: wildewedstrijd@gmail.com  

 

Het thema is Valentijn: hoe staat het met de liefde tussen jou en je paard? 

Als bij de vorige Wilde Wedstrijd is deze wedstrijd buiten alle regels 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 op 14 maart 
bijvoorbeeld. En er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om mee te doen aan een van de 
meergangenproeven! 
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De Wilde Wedstrijd is een idee van enkele IJslandersliefhebbers die merkten dat het voor veel 
mensen toch een hele stap is om aan een officiële gangenwedstrijd mee te doen. En dat het voor 
anderen best lastig is om een hele dag op pad te zijn. Nu is er voor de 2e keer de mogelijkheid om 
op een avond informeel aan een funwedstrijd mee te doen. De eerste versie 9 november ging het 
om tolt, 15 februari staan de gangenproeven op het programma. 
 
Het is ook leuk om te komen kijken naar de IJslandse paarden. In de gezellige kantine kun je alles 
volgen… 

                            

 

Open dressuurwedstrijd PSV HCE ruiters op 23 februari  

Een dressuurwedstrijd georganiseerd door het HCE.                                                                                              

Op deze open wedstrijd zijn paarden en pony’s vanaf                                                                                               

de B t/m ZZL  van harte welkom. De wedstrijden worden                                                                                 

gereden op zondag 23 februari 2020. Ingeschreven                                                                                     

kunnen worden de paarden van de klasse B t/m ZZL                                                                                              

en pony’s vanaf klasse B t/m Z2. Iedere deelnemer kan                                                                                      

zich inschrijven voor 2 proeven. Inschrijvingen voor                                                                                             

deze wedstrijd kunnen via het volgende mailadres:                                                              

hcewedstrijden@gmail.com                                                                                                                               

worden doorgegeven.                                                                                                                                                 

Op deze dag zijn de binnen bakken van het HCE bezet. 

                                                                                                        

 

Proevenclinic Monique Peutz op 28 februari 

 

Monique Peutz is in januari 2019 aangesteld als KNHS bondscoach van de Junioren, Young Riders 

en U25 dressuurruiters. De laatste twee jaar was Monique succesvol bondscoach bij pony’s en 

Children. Onder haar leiding werd in 2017 en 2018 teamgoud gehaald op het EK Children. 

Monique Peutz is een niveau-5 dressuurtrainer, actief lid van het KNHS Trainersplatform, reed zelf 

dressuur op Grand Prix-niveau, is FEI 4*-dressuurjurylid en FEI 3*-jurylid para-dressuur. Monique 



 

 

nam de taken van Alex van Silfhout over als bondscoach van de Young riders, Junioren en U25 

dressuurruiters. 

Monique heeft haar Bereiter opleiding in Warendorf gedaan.                                                                    

Hiervoor heeft zij stage gelopen bij Olympisch kampioen Dr. Reiner Klimke.                                                           

Voor haar examen is zij cum laude geslaagd en heeft hiervoor de                                                                       

Steinbeck plaquette ontvangen.                                                                                                                                 

Ook de opleiding in Deurne heeft zij met goed gevolg afgesloten. 

In 1984 kreeg Monique de KWPN-goedgekeurde dekhengst Samber te rijden. Samber is door 

Monique van de M-dressuur naar de Grand Prix dressuur gereden. Samber is op 24 december 

2009 op 33 -jarige leeftijd overleden na een korte periode van afnemende gezondheid.  

 

Monique Peutz is zelf actief in de wedstrijdsport geweest en heeft tot Grand Prix niveau paarden 

succesvol uitgebracht, daarnaast heeft zij talloze paarden naar de Z-dressuur gereden. Met het 

toenemen van het aantal fokmerries en fokproducten bij Stoeterij Vegter is het rijden op een lager 

pitje komen te staan. Met het door haar bedachte format van proeven-clinics oogst zij inmiddels 

groot succes! 

Inmiddels is Monique gerechtigd om  op Grand Prix niveau te jureren en is door de KNHS 

voorgedragen bij de FEI in Lausanne om FEI 3 sterren jurylid te worden. Inmiddels is Monique 3* 

para-jurylid. Monique is ook jury-opleider voor de KNHS.  

 

Bij voldoende opgaven voor de proeven-clinic worden de tijden bekend 

gemaakt. Opgave en info:  Harma Hooge 0651851365. Een mooie kans!  
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vereniging- en stichting nieuws: 

 

Donderdag 30 januari zijn de mensen van de activiteitencommissie bij elkaar gekomen om te 

brainstormen over de activiteiten voor het komende seizoen. Vele aantrekkelijke activiteiten voor 

alle leden van de vereniging zijn benoemd. De vereniging kijkt naar de wensen en de interesses 

van de leden. De vereniging gaat in overleg met het HCE om te kijken of we binnen het HCE onze 

activiteiten kunnen en mogen organiseren. Wanneer activiteiten hun doorgang krijgen, leest u dit 

hier op deze plek in deze nieuwsbrief! 

 

 

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. 

 

                                               


