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30-01-2020
Beste Kringleden,
Het is weer mogelijk op te geven voor de rijderscursus. De rijderscursus is alleen toegankelijk voor leden van
een rijvereniging of ponyclub behorend tot Kring West Brabant.
Deelnemers, 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 instructeurs rijden of hebben op hoog niveau gereden en zijn gediplomeerd.
De verschillende instructeurs delen zelf de deelnemers in, in verschillende groepen. Zij zullen ook contact
opnemen met de deelnemers.
Uitgangspunt is dat er groepen van 3 of 4 combinaties ontstaan.
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 kosten aan deze cursus verbonden zijn voor ponyruiters € 40,00 en voor paarden € 50,00.
Dit voor 5 lessen in groepen van 3 of 4 deelnemers.
Opgeven voor deze cursus kan tot en met 16 februari 2020 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 16 februari is het niet meer mogelijk in te
schrijven.
Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een betaalverzoek, waarmee u via iDEAL kunt betalen.
Het inschrijfgeld dient 17 februari 2020 op de bankrekening te staan van Kring West-Brabant.
Rekeningnummer Kring West-Brabant: NL96 RABO 0122 5532 68 Rabobank Oudenbosch ovv Rijderscursus
2020 en uw naam + instructeur.
Niet bijgeschreven op de bankrekening is niet deelnemen ( denk aan de verwerkingstijd tussen de
verschillende banken!!).
NB. Indien door uw vereniging de Kringbijdrage 2019 niet is betaald is het niet mogelijk deel te nemen aan de
Rijderscursus.
Instructeurs:
Ruud Schaeffer
Roos Dyson
Sandra Zoutendijk
Lisanne Zoutendijk

Willem-Jan Piggen
Yoni de Vette
Astrid van der Poel
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Dressuur* (springruiters ook welkom!) met nadruk op Houding, Balans en Inwerking:
Roos Dyson - Gepaard met een Lach:
Roos Dyson is een Deurne gediplomeerd instructrice, Prix St. Georges dressuur amazone en heeft zich
gespecialiseerd in houding en zit (gediplomeerd Akasha Zit Coach).
Één van haar leerlingen die ze begeleidt op gebied van houding en zit is topruiter Laurens van Lieren.
Haar bedrijf - wat ze nu bijna 10 jaar runt - heet 'Gepaard met een lach' en haar motto is: "Twéé happy athletes
graag!".
Tijdens deze rijderscursus ligt de focus op het optimaliseren van de zit en daarmee de inwerking op je paard /
pony.
Loop je tegen rijtechnische problemen aan of wil je gewoon meer leren over hoe je op een gezonde manier en
met meer harmonie kunt rijden, dan is deze rijderscursus iets voor jou!
De eerste les doen we een analyse en maken we een persoonlijk plan voor de gewenste verbeteringen. Les 2 en 3
gaan over ‘het zij-aanzicht' (functionele houding, juiste spiergebruik, gevoel voor de paardenrug), les 4 gaat over
‘het achteraanzicht’ (oftewel de links/rechtsbalans van paard en ruiter en rechtrichten mbv de zit).
Praktisch paardrijden wordt gecombineerd met enkele gerichte oefeningen naast het paard, waarbij in de laatste
les alle puntjes op de i worden gezet en de ruiters aan hun paarden zullen merken welk effect hun verbeterde zit
heeft.
Meer info: www.gepaardmeteenlach.nl

Locatie: Westelaarsestraat 58, 4725 SC Wouwse Plantage ( In het verleden ging de samenwerking met deze
accommodatie niet altijd even soepel maar nu is er een nieuwe eigenaar met nieuwe afspraken)
Data: In nader overleg op woensdag middag/ begin avond
Lesduur: +/- 1 uur
Deelnemers per les: 4
*Bij voldoende interesse kan ook een springgroep HBI gevormd worden/ ook springruiters zijn welkom om
aan te sluiten in de (dressuur)groep

Ruud Schaeffer:
Freelance gediplomeerd O.R.U.N. –instructeur all round met springen met specialisatie dressuur tot en met
klasse Zware Tour.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)’
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•
•
•
•
•

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

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
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 geeft Willem-Jan met name veel les en is hij sinds 2016 eindverantwoordelijk voor de
Libema locatie “Hippisch Centrum Deurne” (het voorheen NHB Deurne opleidingscentrum) wat op dit moment
zijn gehele focus nodig heeft.
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
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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
KNAU: Prestatie looptrainer niveau 4
EHBO & BHV’er (bedrijfshulpverlener)

Locatie: Gors 100, Hoeven
Data: Woensdag of Vrijdagavond
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: 3

Yoni de Vette:
Mijn naam is Yoni de Vette en ben in het bezit van mijn Orun niveau 4 diploma
Ik geef les aan diverse niveaus, want ik vind het erg leuk om iedereen, jong of oud, te helpen in de dressuur.
Daarnaast ben ik succesvol internationaal gestart, ook in het verleden bij de pony’s en bij de junioren. Ik rijd
meerdere paarden op verschillende niveaus en vind het leuk ze zelf te trainen en ieder paard naar een hoger
niveau te brengen. Op dit moment start ik mijn paard Alonso in de Inter 2.
Locatie: Maststraat 25, Nispen
Data: Maandag vrijdag en zaterdag
Lesduur: 1 uur
Deelnemers per les: 4
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: Maandag en vrijdag
Lesduur: 45 minuten
Deelnemers per les: 3
Lisanne Zoutendijk:
Gediplomeerd ORUN instructrice
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 Younriders. Ik heb
inmiddels deelgenomen aan vier Europese Kampioenschappen waarin ik in totaal 10 medailles heb gehaald. Ik
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ben drie keer Nederlands Kampioen geweest. Inmiddels heb ik ook al mooie resultaten behaald bij de senioren in
de Grand Prix.
Ik ben gediplmeerd ORUN instrucutrice 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: Woensdag en donderdag
Lesduur: 45 minuten
Deelnemers per les: 3
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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 nog steeds actief in de springsport. Ik heb op 1.40m niveau gereden en op dit moment
rij ik de jonge paarden tot L parcoursen en daarna neemt mijn dochter de paarden over en rijdt zij ze met mijn
begeleiding tot 1.45m niveau.
Bij diverse verenigingen geef ik springles.
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: Dinsdag of vrijdagavond

