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18-03-2022
Beste leden van KNHS Kring West-Brabant,
Eindelijk is het weer mogelijk om op te geven voor de rijderscursus. De rijderscursus is alleen toegankelijk voor
leden van een rijvereniging of ponyclub behorend tot Kring West Brabant.
Combinaties, zowel pony’s als paarden kunnen zich opgegeven voor de disciplines dressuur en springen. Men
mag maximaal twee maal inschrijven. (Bijvoorbeeld met twee paarden/pony’s dressuur, twee paarden/pony’s
springen, een paard/pony springen en dressuur, een paard/pony springen en een paard/pony dressuur). Een
startpas is niet vereist.
Alle deelnemende instructeurs rijden of hebben op hoog niveau gereden en zijn gediplomeerd.
De instructeurs delen zelf naar eigen inzicht de deelnemers in in verschillende groepen. Zij zullen zelf contact
opnemen met de deelnemers over de indeling.
Per instructeur verschilt de lesduur en het aantal deelnemers per les. Lees dit goed door bij de aanvullende
informatie van de instructeur van jouw keuze.
De KNHS Kring West Brabant kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeval dat iemand
overkomt of enige vorm van schade die geleden wordt door deelname aan de lessen dan wel in of nabij de
terreinen of gebouwen waar les gegeven wordt.
De rijderscursus bevat vijf trainingen per cursus. Er wordt dus aangemeld en vooruit betaald voor vijf trainingen.
De kosten aan deze cursus verbonden zijn voor ponyruiters € 50 en voor paarden € 65,00.
Opgeven voor deze cursus kan tot en met 31-03-2022 door het volledig ingevulde inschrijfformulier te mailen
naar rijderscursus@hotmail.com , andere aanmeldingen worden niet geaccepteerd! Daarna zullen de deelnemers
doorgegeven worden aan de verschillende instructeurs. Na 31 maart is het niet meer mogelijk in te schrijven.
Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een betaalverzoek, waarmee u via iDEAL kunt betalen.
Vol is Vol en wie het eerst betaald wordt het eerst geplaatst.
Vergeet niet een instructeur naar 2e keuze aan te geven zodat er snel geschoven kan worden wanneer een
combinatie niet bij de instructeur van 1e keuze geplaatst kan worden.
Het inschrijfgeld dient 3 april 2022 op de bankrekening te staan van Kring West-Brabant.
Rekeningnummer Kring West-Brabant: NL96 RABO 0122 5532 68 Rabobank Oudenbosch ovv Rijderscursus
2022 en uw naam + instructeur.
Niet bijgeschreven op de bankrekening is niet deelnemen ( denk aan de verwerkingstijd tussen de
verschillende banken!!).
Vragen kunt u stellen door een mail te sturen naar rijderscusus@hotmail.com
NB. Indien door uw vereniging de Kringbijdrage 2020 niet is betaald is het niet mogelijk deel te nemen aan de
Rijderscursus.
Instructeurs:
Ruud Schaeffer
Albert Testers
Sandra Zoutendijk
Lisanne Zoutendijk
Thalia Rockx

Willem-Jan Piggen
Marieke de Mooij
Astrid van der Poel
Demi van Nikkelen- Kuipers
Ingrid Sonneveld
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Ruud Schaeffer:
Freelance gediplomeerd O.R.U.N. –instructeur all round met springen met specialisatie dressuur tot en met
klasse Zware Tour.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KNHS Beroepsgroep Hippische instructeurs (2020-nu)
2019 Instructeur Rijderscursus kring West-Brabant
Sinds 2011 Inspecteur > aanmelder Xcellent Horse Insurance
Inspecteur EFO Paardenverzekeringen (2007 – 2011)
Bedrijfsleider RSV De Hoge Devel (1986-1990) te Zwijndrecht en sinds 01-08-2006 privé instructie
Freelance (groeps)instructeur bij De Spaland Ruiters te Schiedam (sinds 25-08-2006)
Freelance privé instructeur bij Hippisch Centrum Alblas te Sliedrecht
Freelance (groeps)instructeur bij De Schieruiters te Rotterdam en bij de RV Waalzicht te Rijsoord (allebei
tot 01-09-2006)
Privé lessen bij mensen thuis in diverse provincies van B t/m Grand Prix
Lid Bestuur Kring 5 provincie Zuid-Holland (t/m 2016)

Met mijn paard Krachtpatser heb ik Zware Tour gereden.
•
•
•
•
•
•
•
•

ORUN diploma ‘instructeur (fase 3 dressuur)’
ORUN diploma ‘assistent-instructeur allround (springen en dressuur)’
ORUN diploma ‘commandant A allround (springen en dressuur)’
Beoordeling, toiletteren en voorbrengen van paarden en pony’s van het KWPN
Ruiterbewijs van de Stichting Recreatieruiter
‘Begeleiden en voortplanting van het paard’ van het AOC midden & oost Brabant
KNHS jury Zware Tour, Kür op muziek en Jonge Paarden
Deelnamecertificaat van de cursus ‘Mental Training & Coaching’ van het NHI

Sinds 2018 neem ik deel aan het KNHS Regio Noord-Brabant Trainersplatform.
Als hobby’s heb ik schilderen, klussen, koken, stijldansen en paardrijden.
Locatie: Stal Kommers, Daansbergen 1 in Halsteren
Data: Nader overeen te komen
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: 4
Dagen waarop les wordt gegeven: in overleg, niet op woensdag en vrijdagavond.
****************************
Willem-Jan Piggen:
Willem-Jan heeft na zijn HBO opleiding Bouwkunde & Makelaardij zich volledig ontwikkeld in de Hippische
sector.
Hij startte na zijn studie direct als succesvol springruiter op de Margaretha hoeve (Bollvorm) in Dinteloord
waarbij hij bij internationaal springruiter Ben Schröder in de leer ging.
Na de verkoop van dit prachtige bedrijf ging hij als stalruiter verder bij “Van Olst Horses” in Den Hout waarbij
hij met name KWPN & NRPS gekeurde dekhengsten uitbracht in de springsport.
Na een vervelende enkelbreuk is hij zich geheel op de dressuursport gaan richten waarbij hij als stalruiter werkte
bij enkele internationale topstallen als; Van Olst Horses, Academy Bartels en Dekstation “De Havikerwaard” in
de Steeg.
Willem-Jan heeft de afgelopen jaren met name intensief getraind bij; o.a. Johan Rockx, Jo Willems, Anne van
Olst, Jurgen Koschel, Tineke & Imke Bartels en niemand minder dan meervoudig Olympisch kampioene Anky
van Grunsven.
Tussendoor heeft hij zich op diverse vlakken ook bijgeschoold. Zo heeft hij via een speciaal ontwikkelt verkort
EVC traject (ontwikkeld door NHB Deurne en Academy Bartels) zijn kwalificatie als bedrijfsleider en
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instructeur paardensport niveau 4 behaald. Dit traject heeft hij gevolgd met tal van andere al bewezen topruiters.
Tevens behaalde hij het diploma NLP-practioner en werd hij zowel KNHS jurylid als KNAU gecertificeerd
instructeur (niveau 3 & 4) en liep zelf inmiddels 13 marathons succesvol uit.
De afgelopen jaren is Willem-Jan gestopt als professioneel ruiter en geeft Willem-Jan met name veel
dressuurles en is hij sinds 2016 eindverantwoordelijk voor de Libema locatie “Hippisch Centrum Deurne” Op dit
moment studeert Willem-Jan naast zijn fulltime baan aan een bedrijfskundige EMBA-master.
Willem-Jan is erkend en/of lid van o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FEI: Federatie Equestrian International
FNRS: Gecertificeerd **** sterren bedrijf
KCH: (Kennis Centrum Handel) erkend leerbedrijf
Aequor: Erkend Leerbedrijf
SVP: (Stichting veilige paardensport) erkend bedrijf
International group for equestrian qualifications
KNHS: Official (jury & federatie vertegenwoordiger)
KWPN: Member
KNAU: Internationaal marathonloper & looptrainer

Willem-Jan is gediplomeerd:
•
•
•
•
•
•
•

NHB Deurne niveau 4 (bedrijfsleider, instructeur springen/dressuur)
NLP Practitioner (Neuro Linguïstisch Programmeren) Opleiding voor coaching en training van mensen
Hulpkracht paarden K.I. (bevoegd voor vangen, verwerken en insemineren van paardensperma)
KNHS Federatie vertegenwoordiger
KNHS jurylid Dressuur klasse B. L en M.
KNAU: Prestatie looptrainer niveau 3 & 4
EHBO & BHV’er (bedrijfshulpverlener)

Locatie: Stal Zuiderberg te Oudenbosch
Data: Nog te bepalen
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: 3
****************************
Sandra Zoutendijk:
Gediplomeerd ORUN instructrice
Samen met mijn dochter Lisanne runnen wij Dressuurstal Argonaut. Wij zijn al jaren zeer actief in de
wedstrijdsport en delen graag onze ervaringen.
Ik ben ORUN gediplomeerd en geef dressuurles op elk niveau. Zelf heb ik meerdere paarden opgeleid tot de
lichte tour. Dagelijks geef ik les aan enthousiaste combinatie.
Het dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om ongedwongen, met harmonie en
zonder onnodige druk tot een goede prestatie te komen!
Locatie: Dressuurstal Argonaut, Turfvaartsestraat 2, Nispen
Data: Woensdag of donderdag
Lesduur: 45 minuten
Deelnemers per les: 3
****************************
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Lisanne Zoutendijk:
Gediplomeerd ORUN instructrice
Dressuur is echt mijn passie!
Ik ben een fanatiek amazone met veel ervaring in het rijden van dressuurproeven.
Ik zit vanaf 2012 in de nationale dressuurkaders zowel bij de pony’s als bij de junioren en Young Riders. Ik heb
inmiddels deelgenomen aan vier Europese Kampioenschappen waarin ik in totaal 10 medailles heb gehaald. Ik
ben drie keer Nederlands Kampioen geweest. Inmiddels heb ik ook al mooie resultaten behaald bij de senioren in
de Grand Prix.
Ik ben gediplomeerd ORUN instructrice en run samen met mijn moeder Dressuurstal Argonaut in Nispen. Ik
geef dagelijks begeleiding aan fijne combinaties zowel bij Dressuurstal Argonaut als bij de combinaties op hun
eigen locatie.
Dressuur is echt mijn passie zowel het lesgeven als het trainen van paarden.
Locatie: Dressuurstal Argonaut, Turfvaartsestraat 2, Nispen
Data: Maandag of dinsdag
Lesduur: 45 minuten
Deelnemers per les: max. 3
****************************
Marieke de Mooij
Gediplomeerd ORUN 1e fase
Marieke is al jarenlang actief in de paardensport als amazone en heeft zich op jonge leeftijd gespecialiseerd in
het geven van dressuurinstructie aan iedere ambitieuze ruiter, zowel op amateur- als op wedstrijdniveau tot en
met PSG. Pony’s of paarden, jeugd of “iets” oudere jeugd, iedereen is welkom!
Doel:
• -Het beste uit paard én ruiter naar boven halen.
• -Welzijn van paard of pony staan voorop.
• -Plezier, inspanning en ontspanning tijdens de les.
• -Houding en zit van de ruiter zijn zeer belangrijk!
• -Het op correcte wijze uitvoeren van de oefeningen en figuren naar niveau paard/ruiter.
Locatie: Stal Zuiderberg te Oudenbosch
Data: Niet op dinsdag en niet op donderdag
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: max. 4
****************************
Thalia Rockx
Thalia is de jongste Grand Prix amazone van Nederland. Ze was zeer succesvol op junioren- en young
ridersniveau. Inmiddels is ze ook succesvol op U25 niveau. Ze heeft al verschillende paarden op Grand Prix
niveau gestart. Maar ook met jonge paarden heeft ze succesvol deelgenomen aan het WK Jonge
Dressuurpaarden.
Locatie: Passenberg 44
Data: Donderdagavond
Lesduur: 45 min.
Deelnemers per les: max. 2
Maximaal 3 groepjes.
****************************
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Springen
Astrid van de Poel:
Altijd al een parcours willen springen?, dan is dit je kans om dit met begeleiding te doen. Zelf heb ik Orun
diploma niveau 3 en ben vanaf mijn 18e instructeur en ben nog steeds actief in de springsport. Ik heb op 1.40m
niveau gesprongen en tot ZZL niveau dressuur gereden en veel jonge paarden opgeleid. Op dit moment rijd ik de
jonge paarden tot en met de L parcoursen en daarna neemt mijn dochter de paarden over en rijdt zij ze met mijn
begeleiding tot 1.45m niveau. De trainingen tijdens de rijderscursus zullen vooral parcoursgericht zijn.
Het lesgeven is mijn passie en ik doe dit met veel plezier!
Op onze locatie beschikken wij over een 25x65 m binnenhal waarin wij elke week een ander parcours hebben
staan zodat alle paarden goed opgeleid op concours kunnen en de ruiters met goede moed op concours gaan!
Locatie: Mariabaan 12, Wouwse Plantage
Data: Alle dagen in overleg
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: max. 4
****************************
Albert Testers
In Kruisland runt Albert een fok-, africhtings- en pensionstal. Hij geeft springles en training sinds 1993 en houdt
zich bezig met het africhten en trainen van paarden.
De locatie beschikt over een buitenpiste met eb- en vloedbodem van 40 x 80 meter en over een binnenrijbaan
van 20 x 35 meter met een zorgdragerbodem.
Binnen wordt er getraind in groepen van maximaal 2 personen en buiten in groepen van maximaal 4 personen.
Locatie: Engelseweg 1D, Kruisland
Data: Alle dagen in overleg
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: max. 2 binnen/ max. 4 buiten.
****************************
Demi van Nikkelen-Kuijper
Ik ben een enthousiaste jonge instructeur. Afgelopen jaar heb ik mijn ORUN 2 diploma behaald en in september
ben ik gestart met het sporttraject ORUN 3 op de Peelbergen. Bij de jeugd heb ik gesprongen bij de junioren en
inmiddels heb ik meerdere paarden opgeleid en ZZ springen gestart. Deze ervaring en kennis breng ik graag
over. Ik geef privéles aan Z-ruiters tot aan manegelessen voor de allerkleinsten. Ik word omschreven als een
motiverende instructeur die vooral veel vertrouwen geeft aan de combinaties en focust op correct dressuurmatig
losrijden. De trainingen richten zich dan vooral op het vertrouwen tussen paard en ruiter, houding en zit, de
dressuurmatige basis voor het springen, tempocontrole, nageeflijkheid en ontspanning.
Locatie: Pensionstal de Elsenhoeve, Westelaarsestraat 59, Wouwse Plantage
Data: Woensdag, donderdag, zaterdag en zondag
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: max. 3.
Ingrid Sonneveld

****************************

Thuis is Sprundel verzorgt Ingrid al jaren enthousiaste lessen voor alle niveaus, van klein tot groot.
Ingrid is opgeleid Orun instructeur Allround nivo 4 instructeur.
Locatie: Gagelstraat 6
Data: maanndag/ dinsdag of woensdag
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: max. 3
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