
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in Maart 

 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 2, 9, 16, 23 en 30 maart 

Dinsdag    Lessen Floor Vos op 3, 24 en 31 maart 

Dinsdag     JSP lessen Floor Vos op 3, 24, 26 en 31 maart 

Dinsdag/Donderdag   Lessen Ina Beuving  3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 en 31 maart 

Woensdag    Springwedstrijden op 4, 11 en 18 maart 

Donderdag    Dressuurwedstrijden 5 en 19 maart 

 
 

Datum:      Evenementen Maart: 
1 maart      Oefencross 
7 en 8 maart     Internationale Working Ecquitation  
9 maart     Selectieavond vier- en zestallen 

3 maart     Ibop 

13 maart     Mentale training Sanne Beijermans 

14 maart     Indoor wedstrijd IJRN IJslanders 

15 maart     Horsefood Dressuurtalent 

17 maart      Proeven clinic Monique Peutz 

20 maart  Gezamenlijke hengstenshow Gert Jan van Olst en 

Reinie Tewis  

21 maart     Dressuurwedstrijd 

22 maart     Hippisch Actief Subtop Dressuurwedstrijd 

26 t/m 29 maart    Internationaal mennen 

 

 

    

Nieuwsbrief: Maart 2020 



 

 

Springlessen Marleen Meijer  2, 9, 16, 23 en 30 maart 

Vijf maandagen in maart 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.  

 

 

Lessen Floor Vos op 3, 24 en 31 maart 

 

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  3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 en 31 maart 

 

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! 
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Springwedstrijden op 4, 11 en 18 maart 
 

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 

 

JSP lessen van Floor Vos op 3, 24, 26 en 31 maart  

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.                 

 

 

Dressuurwedstrijden 5 en 19 maart 

 

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  
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Evenementen Maart: 

Oefencross op 1 maart 

 
 
 
Internationale Working Ecquitation op 7 en 8 maart 
 

Working Equitation, of in het Nederlands : arbeidspaardrijden, is in Nederland en België nog een 

relatief jonge sport. 

Working Equitation vindt zijn oorsprong in de Zuid-Europese landen, o.a. Portugal, Spanje, 

Frankrijk en Italië, en komt voort uit het traditionele werken met paarden en runderen op het 

land. 

Inmiddels uitgegroeid tot wereldwijd serieuze wedstrijdsport, met internationale wedstrijden en 

Kampioenschappen. 

Er zijn 4 verschillende wedstrijd onderdelen :                                     

 Dressuur : traditionele dressuur proef 

 Stijltrail / Maniabilité : behendigheidsparcours op stijl 

 Speed trail : hetzelfde parcours maar tegen de klok 

 Runderwerk 

  

W o r k i n g  E q u i t a t i o n  t o e g a n k e l i j k  v o o r  i e d e r e e n  

Ondanks dat de oorsprong van deze sport komt uit de Iberische landen kan men Working 

Equitation beoefenen met alle rassen van paarden, gaande van Fjorden, Gelders, ponies, alle 

stamboekpaarden en eveneens dressuur spring eventing evenementen trec afgerichte paarden. 

 



 

 

Deze sport is ZO een brede uitdaging, dat éénieder die het probeert zeker de smaak zal te 

pakken krijgen!  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
Selectieavond vier- en zestallen op 9 maart 

Rijvereniging Exloo staat al jarenlang bekend om de mooie prestaties van de vier- en 

zestallen. Al menig keer werden er teams van Rv Exloo kampioen op Regiokampioenschappen en 

Hippiade. Ook dit jaar heeft de Rijvereniging weer de ambitie om met een aantal teams een top 

prestatie neer te zetten! Dit jaar hebben we echter gekozen voor een iets andere aanpak. We 

willen iedereen die uitkomt voor de Regio Drenthe de kans bieden om mee te rijden in een vier of 

zestal.  

Hoe… 

Iedereen uit de Regio Drenthe die graag in een vier of zestal mee zou willen rijden kan zich 

hiervoor aanmelden, zowel pony’s als paarden. Om de teams te kunnen samen stellen houden we 

twee selectiedagen (9 en 18 maart a.s.). Op deze dagen zal er ook gekeken worden of de 

opgegeven combinatie qua niveau toe is om mee te rijden in een vier of zestal. Ook kijken we 

welke combinaties het best bij elkaar passen, om zo een goed team te kunnen samenstellen. 

Selectie eigen leden: 

 Voor onze eigen leden geldt dit niet.  

De leden kunnen zich rechtstreeks aanmelden  

en hoeven niet te selecteren via de  

selectiedagen. 

Kosten: 

De niet leden die mee willen rijden,  

zullen hiervoor een bedrag van €7,50 per les  

gaan betalen. De eigen leden van RV Exloo  

betalen hetzelfde als voorgaande jaren, namelijk €55,- 

voor alle trainingen. 

Instructie en locatie: 

Het begeleidingsteam bestaat uit Ina Beuving  

en Koos Naber. 

Omdat de kampioenschappen dit jaar een maand  

eerder zijn, beginnen we ook eerder met 



 

 

de trainingen, namelijk in de eerste week van April. 

We beginnen met 1 keer in de week trainen en een aantal weken voor de 

kampioenschappen gaat dit naar 2 keer per week. 

De trainingsdagen zijn op maandag- en woensdagavond. De trainingen vinden plaats op het 

terrein van het Hippisch centrum in Exloo. Wanneer we hier niet terecht kunnen vinden de 

trainingen plaats bij BN Stables in Holsloot. 

Enthousiast?! 

Wanneer je mee wilt rijden in een team van RV Exloo, dan kan je je aanmelden via 

meertallenrvexloo@gmail.com. (Graag even vermelden op welk niveau je op dit moment rijdt). 

Meer informatie: 

Voor meer informatie kan je contact op nemen met Anneke Roos. 

 

IBOP op 3 maart 

De IBOP (individueel bruikbaarheid onderzoek paarden)  is een ééndaagse test, waarbij uw merrie 

door een eigen ruiter/menner wordt voorgesteld. Vanaf een leeftijd van 32 maanden kan een 

merrie deelnemen aan de IBOP. Bijna alle KWPN-regio’s organiseren IBOP-proeven voor 

rijpaarden. Deelnemers moeten zich ter plaatse melden bij het secretariaat om het 

hoofdstelnummer in ontvangst te nemen. Als het paard tevens wordt aangeboden voor 

stamboekopname dient het registratiebewijs daar ingeleverd te worden. Voor deelname aan de 

IBOP is het van belang dat de eigenaar op de hoogte is van alle richtlijnen en regels omtrent de 

aanlegtest.  

 

IBOP dressuurpaarden 

Dressuurpaarden worden tijdens deze IBOP-proef gevraagd                                                                                 

een individuele dressuurproef te rijden, gevolgd door een                                                                    

presentatie onder het zadel in een groep van twee tot                                                                                       

vier combinaties. Hierin worden op aanwijzing van de jury                                                                                    

de basisgangen getoond en ook worden een aantal                                                                      

tempowisselingen gevraagd. Voor vierjarigen wordt ook                                                                                     

het wijken voor de kuit gevraagd en vijfjarige en oudere                                                                           

paarden moeten het schouderbinnenwaarts tonen.                                                                                         

Er wordt gereden in een baan van 20 / 40 meter. 

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald,                                                                            

bij 75 punten of meer is een merrie geslaagd. 

 

 



 

 

IBOP springpaarden 

Springpaarden worden tijdens de IBOP-proef onder het zadel                                                                

gevraagd de basisgangen te tonen en een aantal hindernissen                                                                              

te springen. Bij deze groepsgewijze keuring zijn de merries met                                                                       

twee tot vier leeftijdgenoten in een baan van minimaal 20 bij 50 m.                                                             

Tijdens de groepsgewijze beoordeling geeft de keuringscommissie                                                        

aanwijzingen en keurt de paarden zowel op de linker- als de                                                               

rechterhand als volgt: 

• stap: arbeidsstap, vrije stap aan de lange teugel 

• draf (arbeids- en middendraf), dravend over aantal grondbalken 

• galop en tempowisselingen in galop 

• uit draf een drafbalk en kruisje 

• uit draf een lijntje met drafbalk, kruisje (steilsprong), oxer op 1 galopsprong, gevolgd door oxer 

op drie galopsprongen 

• uit galop een kruisje of steilsprong en een oplopende oxer 

Voor driejarigen zijn de hindernissen 80 tot 90 cm hoog, voor vierjarigen 90 tot 100 cm en voor 

vijfjarigen 100 tot 110 cm. Is de merrie ouder dan vijf jaar, dan bepaalt de jury, afhankelijk van het 

africhtingniveau van de merrie, of nog hoger dan 110 cm gesprongen moet worden. 

 

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een merrie 

geslaagd.  

                        
 



 

 

 

Mentale training Sanne Beijermans op 13 maart 

Mentaal sterker de ring in 
Zie je een verschil in je trainingsresultaten en je wedstrijdresultaten? Reageert je paard thuis 
heel anders dan op het wedstrijdterrein? Vind je het lastig als mensen komen kijken terwijl je 
rijdt? Zie je deze dingen gebeuren bij je leerlingen en is het lastig daarin als instructeur goed te 
sturen? Vaak zijn de oorzaken hiervan mentaal. Wil je hieraan werken? 
  
Sanne Beijerman is Grand-prix dressuur amazone,                                                                                            
KNHS coach 5 en als sportpsychologe gespecialiseerd in                                                                                 
mentale training voor hippische sporters. Sanne traint in                                                                      
haar praktijk ruiters en amazones van recreatief tot                                                                                           
Olympische niveau en geeft op vrijdagavond 13 maart a.s.                                                                                 
een workshop op het Hippisch Centrum in Exloo. 
Tijdens deze workshop gaat Sanne aan het werk met                                                                                             
de thema’s spanning en presteren in de paardensport,                                                                                           
het vinden van jouw persoonlijke optimale focus en                                                                                        
omgaan met de meningen van andere mensen in de                                                                                
paardensport. Deze avond is geschikt voor wedstrijdruiters,                                                                        
instructeurs maar ook voor ruiters die recreatief rijden. 
  
Mind-sets en Geloof in jezelf 
Een belangrijk thema tijdens de workshop is het hebben van de juiste mind-set waarin je kunt 
genieten van het rijden als hobby of als professional. Natuurlijk is het ook belangrijk om haalbare 
doelen te stellen en geloof in jezelf te hebben, ‘Smal steps, big changes’. 
Over Sanne Beijerman 
Sanne Beijerman is als sportpsychologe aangesloten bij de VSPN en geaccrediteerd om sporters 
mentaal te begeleiden tot op Olympisch niveau. Zij is als docente werkzaam bij de Vrije 
Universiteit van Amsterdam voor de Postdoctorale Opleiding tot Praktijk Sportpsycholoog en heeft 
in Nederhorst den Berg haar eigen dressuurstal en praktijk voor Sportpsychologie. 
Workshop 
Heb je dus last van spanning, een verkeerde focus of negatieve gedachtes en wil je hier aan 
werken? Krijg je als instructeur regelmatig vragen die ontstaan door spanning en wil je ruiters daar 
beter bij helpen? Kom dan naar de workshop op 13 maart a.s. op het Hippisch Centrum in Exloo. 
De entree is € 22,50 per persoon inclusief een consumptie en parkeren. Aanmelden kan 
via hippischcentrumexloo.events@gmail.com. Let op dat je je op tijd aanmeldt want vol = vol. Zien 
wij je op 13 maart? Sanne helpt je graag met tips en adviezen om mentaal sterker te worden. 
Informatie 
Datum: 13 maart 2020 
Locatie: Hippisch Centrum Exloo 
Adres: Valtherweg 27-A, 7875 TA  Exloo 
Tijd: 19:30 – 22:30 uur 
Inschrijven via:  
hippischcentrumexloo.events@gmail.com 
Entree: € 22,50 p.p. inclusief 1 consumptie en parkeren 
Theoriepunten voor instructeurs met een licentie:  
35 theoriepunten op de basiskwalificatie. 
  
Afwezigheid zonder reden of annuleringen na 8 maart 2020 worden in rekening gebracht 

mailto:hippischcentrumexloo.events@gmail.com
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Indoor wedstrijd IJRN IJslanders op 14 maart 

De aftrap van het wedstrijdseizoen in het noorden zal traditiegetrouw middels een indoor in Exloo 
plaatsvinden. 

Je kunt je hiervoor inschrijven voor alle D, C en B proeven via de evenementensite van het NSIJP 
(evenementen.nsijp.nl): T3, T4, T5, T6, T7, T8, V2, V3, F2 en F3. Deze worden verreden en 
gejureerd volgens de NWR en FEIF rules & Regulations. 

NB: er is een foutje gemaakt in de programmering op de evenementensite. Daarom geldt voor de 
inschrijving voor de T8 een aangepaste inschrijvingswijze: Voor de inschrijving van de T8 moet je je 
op de venementensite inschrijven voor de T7 en in het opmerkingenvenster vermelden dat je wilt 
meedoen aan de T8. Daarna stuur je een mailtje naar koen.ijrn@gmail.com dat je wilt meedoen 
aan de T8 en daarmee is dan je inschrijving voor de T8 geregeld. 

                                        
 

Horsefood Dressuurtalent op 15 maart 

 

Horsefood Dressuur Talent 2020 Reglement. Vier- en Vijfjarigen competitie Een jaarlijks 

terugkerend paardenfestijn, voor vier- en vijfjarigen dressuurpaarden die zich kunnen selecteren 

in diverse voorrondes voor een plekje in de finale waar gestreden gaat worden om het meest 

getalenteerde dressuurpaard in hun leeftijdscategorie.                                                                                

Tevens een competitie ronde voor zesjarige dressuurpaarden                                                                                

in Berkel-Enschot.  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

Deelname aan de Horsefood Dressuur Talent  

 Opengesteld voor deelnemers uit geheel Nederland en buitenland.  

 Opengesteld voor merries, ruinen en hengsten van alle stamboeken die in het jaar van de 

competitie de leeftijd van vier of vijf jaar bereiken. 

 Goedgekeurde dekhengsten, van welk stamboek dan ook (in binnen- of buitenland) zijn 

uitgesloten van deelname.  

mailto:koen.ijrn@gmail.com


 

 

 Paarden dienen in het bezit te zijn van een paardenpaspoort en geënt volgens het 

Algemene Wedstrijdreglement van de KNHS.  

 Men hoeft niet in het bezit te zijn van een geldige KNHS-startpas. De ruiter/amazone die 

het paard voorstelt dient wel lid te zijn van de KNHS (m.u.v. ruiters uit het buitenland)  

 Het is toegestaan op meerdere locaties deel te nemen. 

 

Er zijn in totaal drie voorronden en er is een finale.  

 

Gevraagde verrichtingen aanlegtest dressuur Aanlegtest voor 

4-jarigen Opstellen, stap, draf, galop, tempowisselingen, 

wijken voor de Dressuurpaarden kuit (arbeidstempo), hals 

strekken op de grote volte, rijden van overgangen; Aanlegtest 

voor 5-jarigen Opstellen, stap, draf, galop, tempowisselingen, 

schouder Dressuurpaarden binnenwaarts (minimaal 20 

meter), hals strekken, een volte van 12/15 meter, rijden van 

overgangen; (in draf doorzitten) Aanlegtest voor 6-jarigen 

Vrije proef 6-jarigen volgens KWPN hengstencompetitie 

(Alléén in Berkel-Enschot) Paarden lopen alleen in de baan.  

https://www.kwpn.nl/Files/Files/Reglementen/Vrije-proef-

klasse-Z.pdf Tijdens de finale op 29 maart, zullen de beste 3 

paarden van iedere leeftijdsgroep, worden uitgenodigd voor 

het overrijden (aansluitend). In de finale zullen de paarden 

worden voorgereden door gastruiter: Emmelie Scholtens. Het 

jurykorps in de Finale zal bestaan uit o.a.: Emmelie Scholtens 

en Jeroen Witte. Prijzen voorrondes: Alle deelnemers krijgen 

in de voorrondes een goodiebag Horsefood ‘the best’ 

Paardenvoeders. De prijswinnende combinaties krijgen tevens 

een Horsefood ‘the best’ herinneringsrozet. Eventuele 

geldprijzen voor de 4- en 5- jarigen is per locatie verschillend. 

Berkel-Enschot 4- en 5-jarigen: (€ 100,-; € 70,-; € 50,-; € 30,-; € 

20,-). Bij de 6- jarigen geldt dat 50% van het inschrijfgeld 

verdeeld zal worden over de prijswinnaars 1 : 4. 

 

Er zal een fokkerspremie beschikbaar worden gesteld door de afdeling KWPN Midden Brabant 

Zuid aan de fokker van het paard, eindigend bij de beste 5 paarden in de finale per 

leeftijdscategorie. De fokker moet lid zijn van de KWPN-afdeling Midden-Brabant-Zuid. 

 

Proevenclinic Monique Peutz op 17 maart 

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!  

 

Gezamenlijke hengstenshow Gert Jan van Olst en Reinie Tewis op 20 maart 

 

                                                                              Bent u op zoek naar een potentiële partner voor uw 

merrie? Of wilt u genieten van een prachtige 

hengstenshow? Wij hebben op 20 maart een prachtige  

hengstenshow, dat de ultieme gelegenheid biedt om 

de KWPN-hengsten in het echt te bewonderen en zo 

tot een weloverwogen hengstenkeuze te komen! Komt 

het aanschouwen in het HCE te Exloo.  

 

 

Dressuurwedstrijd op 21 maart 

Op zaterdag 21 maart wordt een dressuurwedstrijd                                                                                  

georganiseerd, van BB t/m ZZL. Voor pony's en paarden.                                                                             

Opgeven kan bij:                                                                                                                                             

dressuurexloo@gmail.com                                                                                                                          

Geef je snel op want VOL=VOL! 

 

 



 

 

Hippisch Actief Subtop Dressuurwedstrijd op 22 maart 

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!            

                               

Opgave via startlijsten.nl 

                    
 

Internationaal mennen van 26 t/m 29 maart 

Veel spektakel tijdens de internationale men wedstrijden in Exloo.  

Voor het deelnemen aan internationale menwedstrijden geldt dat wanneer je gestart bent in de 

klasse Z je ook internationaal startgerechtigd bent. Uiteraard moet je voldoen aan de FEI 

voorwaarden (rijtuig en ponymaat etc.). Daarnaast zijn er leeftijdseisen per klasse: 

Leeftijd van de menner 

De leeftijd wordt bepaald vanaf het begin van het kalenderjaar waarin de betreffende leeftijd 

wordt bereikt. 

 Vierspan en Tandem paarden: 18 jaar 
 Tweespan paarden: 16 jaar 
 Enkelspan paarden: 14 jaar 
 Alle ponyklassen: 14 jaar                                                                                                                      

Menners tot 18 jaar moeten worden begeleid door grooms van 18 jaar of ouder. Menners van 18 
jaar en ouder kunnen worden begeleid door grooms vanaf 14 jaar 

Leeftijd van de paarden 

Om internationaal CAI1* te kunnen starten dient een paard minimaal 5 jaar oud te zijn, gerekend 

vanaf 1 januari van het jaar waarin de 5-jarige leeftijd wordt bereikt. Voor CAI2* of hoger dient 



 

 

een paard minimaal 6 jaar oud te zijn voordat internationaal deelgenomen kan worden, gerekend 

vanaf 1 januari van het jaar waarin de 6-jarige leeftijd wordt bereikt. 

 

 

                      
 

Vereniging- en stichting nieuws: 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, starten de vereniging met het organiseren van vier- en 

zestallen om deel te nemen aan voorronden van de Drentse kampioenschappen en hopelijk de 

Drentse en Nederlandse kampioenschappen. Er worden selectieronden gereden voor de mensen 

die ook graag willen deelnemen aan de meertallen. De mensen van de vereniging nemen deel bij 

opgave en hoeven geen selectie te rijden. We zoeken sponsoren voor de meertallen, wilt u deze 

verenigingsactiviteit sponsoren, dan kunt u terecht bij: Huub Pijs.  

 

 
 

 

 



 

 

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. 

 

                                               


