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13-11-2017
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 op hoog niveau, zijn gediplomeerd en hebben een binnenmanege tot hun beschikking.
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 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 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 4.
Opgeven voor deze cursus kan tot en met 26 november 2017 door het volledig ingevulde inschrijfformulier te
mailen naar rijderscursus@kringwestbrabant.nl , andere aanmeldingen worden niet geaccepteerd! Daarna zullen
de deelnemers doorgegeven worden aan de verschillende instructeurs. Na 26 november is het niet meer mogelijk
in te schrijven.
Het inschrijfgeld dient 27 november 2017 op de bankrekening te staan van Kring West-Brabant.
Rekeningnummer Kring West-Brabant: NL96 RABO 0122 5532 68 Rabobank Oudenbosch ovv Rijderscursus
2017 en uw naam + instructeur.
Niet bijgeschreven op de bankrekening is niet deelnemen ( denk aan de verwerkingstijd tussen de
verschillende banken!!).
Na ontvangst van het inschrijfgeld krijgt U een bevestiging van uw inschrijving.
NB. Indien door uw vereniging de Kringbijdrage 2017 niet is betaald is het niet mogelijk deel te nemen aan de
Rijderscursus.
Instructeurs:
Bas van Opstal
Dominique van der horst
Roos Dyson
Yoni Vette
Frank Trommelen

Willem-Jan Pigge
Marieke de Mooij
Sandra Zoutendijk
Nicky Star
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Springen:
Bas van Opstal
Ik run samen met mijn vriendin Joyce van de Gevel onze eigen spring- en dressuurstal in Schijf.
Wij leiden paarden op en brengen ze uit op wedstrijden.
Verder doen we veel handel en geven spring- en dressuurlessen.
Op stal staan een aantal pensionpaarden en daarnaast hebben we nog een aan aantal fokmerries.
We beschikken over een eigen binnenbak waar de lessen gegeven zullen worden.
Locatie: Hoeve Nederheide, Nederheide 6, te Schijf
Data: maandag en dinsdag.
Allround:
Domique van der Horst
Runt met man Brecht D’Hoore Wolfshoeve Training in Hoogerheide
Internationaal Lichte tour CDI Nice 2017 2 x gewonnen met Bones.
Meerdere lichte tour paarden geklasseerd en enkele paarden opgeleid voor Midden tour/GP, voorheen
gesprongen op M niveau.
Lessen zijn voornamelijk dressuurgericht met eventueel hulp van balken/cavaletti.
Locatie: Wolfshoeve training, Kooiweg 28, 4631 SZ Hoogerheide
Data: vrijdag en zaterdag.
Dressuur* met nadruk op Houding, Balans en Inwerking:
Roos Dyson - Gepaard met een Lach:
Roos heeft haar hele leven in de paarden gewerkt als groom, ruiter en instructrice en heeft sinds 2009 haar eigen
bedrijf ‘Gepaard met een lach’. Hierin is ze fulltime werkzaam als instructrice en met het geven van clinics, met
als specialiteit houding en zit. Daarnaast organiseert ze Fitness voor ruiters.
Met de combinatie van haar gespecialiseerde lessen en de ruiterfitness heeft Roos in 2014 de titel ‘Horses
Product van het Jaar’ gewonnen.
Voorheen heeft Roos veel jonge paarden opgeleid in de springsport (t/m L niveau). Momenteel komt ze met haar
twee eigen paarden uit op ZZ Licht en ZZ Zwaar niveau in de dressuur.
Kijk voor meer informatie over Roos Dyson en de HBI lessen (Houding, Balans en Inwerking) op haar website
www.gepaardmeteenlach.nl
Opleidingen
1991 – 1997: VWO – diploma behaald.
1997 – 2001: MBO Kaderfunctionaris Paardensport in Deurne – diploma behaald.
2006: ‘Praktijkdiploma Boekhouden’ behaald (zelfstudie bij LOI).
2009 – 2010: opleiding Akasha Rijkunst: Akasha Zit en Houding Coach – diploma behaald.
Stages
Voor de opleiding Paardensport in Deurne heb ik op diverse bedrijven stage gelopen, o.a. bijHengstenhouderij
Van Uytert in Heerewaarden en Stal Sieshof in Pfalzdorf, Duitsland.
Werkervaring
1997 – 2000: Tijdens schoolperiodes in Deurne weekendwerk als groom gedaan.
2000 – 2001: Stoeterij Den Goubergh in Roosendaal (fam. Sekreve); groom op stal.
2001: Stal de Visser in Woensdrecht; groom zowel thuis als op de landelijke wedstrijden.
2002: Onestone Farms in Montesano, USA; ruiter voor de jonge paarden en dekhengsten.
2003: De Capelse Manege in Capelle a/d IJssel; instructrice.
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2004 – 2005: Stal Stakkeshoeve in Wouwse Plantage, ruiter voor de jonge paarden.
2000 – 2009: parttime werkzaam als zelfstandige; geven van privé lessen (dressuur en springen), rijden en
zadelmak maken van paarden.
2005-2009: eDigit Mobiel Paardenonderzoek in Roosendaal; werkzaam als officemanager voor dierenartsen die
gespecialiseerd zijn in röntgenonderzoek.
2009 – heden: werkzaam als zelfstandige in mijn bedrijf ‘Gepaard met een lach’
Locatie: Nispen of Wouwse Plantage
Data: Woensdagmiddag en/of woensdagavond
*Bij voldoende interesse kan ook een springgroep HBI gevormd worden/ ook springruiters zijn welkom om
aan te sluiten in de (dressuur)groep
Dressuur:

Yoni de Vette:
Mijn naam is Yoni de Vette, 27 jaar, woonachtig in Nispen waar ik mijn eigen stal heb met plek voor 16
paarden. Inmiddels ben ik al weer 7 jaar in het bezit van mijn Orun niveau 4 instructeursopleiding
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. Tevens
hoop ik dit jaar de stap te maken naar de inter 2/ Grand prix. Ik rijd meerdere paarden op verschillende niveaus
en vind het leuk ze zelf te trainen en ieder paard naar een hoger niveau te brengen.
Locatie: Maststraat, Nispen
Data: Maandag-, dinsdag- en vrijdagavond en zaterdag
Nicky Star
Mijn naam is Nicky Star, ik ben de oprichtster en eigenaresse van trainingsstal Equinova, op het Gors 100 te
Hoeven.
Wij richten ons op het creëren van Happy ArthleteS. Dat wil zeggen blije ruiters en blije paarden. Ruiters die
zichzelf en hun paard willen ontwikkelen. Ruiters die willen presteren, maar nooit ten koste van hun paard.
Als Orun instructrice N4, Freestyle instructrice N2, KNHS-jurylid en fanatiek wedstrijdamazone in de Grand
Prix, heb ik een brede basis om jou te kunnen begeleiden naar een hoger niveau, bij jouw struikelblokken of de
basis.
Op onze mooie locatie hebben wij jou alles te bieden. Op www.equinova.nl lees je er alles over.
Vanaf 1 januari starten wij met een online trainingsprogramma om zo onze kennis met nog veel meer leerlingen
te kunnen delen, namelijk de Equirise Academy. Deze Academy biedt 3 verschillende programma’s aan, waarop
je je kunt abonneren. 1 van deze programma’s, het Masterylevel, maakt het mogelijk om live mee te kunnen
kijken bij al onze trainingen en lessen, iets wat natuurlijk uniek is!
Want welke trainingsstal geeft er nu volledige openheid van zaken? Juist alleen wij… Op www.happyathletes.nl
lees je er alles over.
Maar goed, wel iets voor jou om over na te denken, want ook bij jouw les wordt meegekeken. Voor jou wordt
het hierdoor ook mogelijk om jouw les terug te kijken voor weer een extra leermoment.
Omdat wij het welzijn van de paarden heel hoog in het vaandel hebben staan, hanteren wij dan ook een aantal
voorwaarden, zoals geen hulpteugels. En een positieve, zelfkritische instelling.
Wordt jij hier helemaal enthousiast van? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres!
Locatie: Gors 100, 4741 TG Hoeven
Data: Vrijdag
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Willem-Jan Piggen:
Willem-Jan heeft een ruime ervaring in het trainen en uitbrengen van paarden.
Momenteel is hij vestigingsmanager van Hippisch Centrum Deurne.
Daarnaast heeft hij bij diverse bedrijven gewerkt als manager / bedrijfsleider / docent / instructeur
• Van Olst Horses te den Hout
• Epple Jeck Breda
• Academy Bartels te Hooge Mierde
• Dekstation “de Havikerwaard” te De Steeg
• Van Olst Stables / Hengstenhouderij Gertjan van Olst
• Eurohorse Future Sales te Den Hout
• Stal Agrovorm / Bollvorm te Dinteloord
• Hippisch Centrum “Den Goubergh”/ Willem-Jan Schotte Roosendaal
Stages bij o.a. Karin Nijvelt, Johan Rockx, Eric van der Vleuten en Jurgen Koschel
Locatie: Gors 100, Hoeven
Data: 2de en 4de vrijdag van de maand.
Marieke de Mooij:
Al sinds jonge leeftijd ben ik actief binnen de paardensport. In mijn jeugdtijd was het vooral “spelen” met de
pony’s en ervaringen opdoen.
Op 13-jarige leeftijd maakte ik mijn Z debuut bij de senioren en op m’n 14e reed ik mijn eerste Junioren
wedstrijd. Op m’n 16e maakte ik vervolgens de overstap naar de Young Riders.
Tijdens mijn dressuur carrière heb ik meerdere paarden van basis naar hogere klasses gereden t/m Prix st.
Georges.
Sinds 2008 ben ik in het bezit van de ORUN 1e Fase instructeursdiploma en begeleid ik verschillende fanatieke
ruiters. Dit zijn zowel volwassenen als kinderen.
Doel:
*Het beste uit paard en ruiter naar boven halen.
*Welzijn van paard of pony staan voorop.
*Plezier, inspanning en ontspanning tijdens de les
Al een aantal jaren ben ik met veel plezier instructeur van RV én PC Wouw Vooruit en geef daarnaast nog
gemiddeld 25 uur per week privé lessen aan verschillende ruiters: wedstrijdruiters, amateurs, springruiters,
eventingruiters, ponyruiters en zelfs 2 dames van het Horseball team! Naast het lesgeven ben ik actief in de
handel; (bemiddeling bij) verkoop dressuurpaarden en –pony’s. Ook het scheren van paarden en pony’s in de
wintermaanden behoren tot mijn werkzaamheden. En dan zit ik ook weer regelmatig zelf in het zadel van
handelspaarden of paarden van lesklanten. Kortom: van alles wat.
Wie weet tot ziens tijdens de Rijderscursus!
Locatie: Stal Thelmy, Rietgoorsestraat 90, Roosendaal
Data: In overleg
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Sandra Zoutendijk:
Al 18 jaar run ik samen met Jeff Heijstek en Jeroen Okkema “Dressuurstal Argonaut”.
Sinds een jaar is ook mijn dochter Lisanne bij ons bedrijf werkzaam.
Wij zijn gevestigd in Nispen. Hier hebben wij de beschikking over een fijne accommodatie grenzend aan het
bos.
Wij hebben optimale trainingsomstandigheden en beschikken over drie buitenbanen en een binnenbaan van
20*45 meter voorzien van goede bodems.
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!
Gediplomeerd ORUN instructrice
Ik heb meerdere paarden uitgebracht in de Lichte Tour.
Locatie: Dressuurstal Argonaut, Turfvaartsestraat 2, Nispen
Data: Dinsdag of donderdag
Frank Trommelen:
Ik ben Frank Trommelen, free-lance instructeur, voornamelijk gericht op het geven van dressuurlessen.
Opleiding genoten in Deurne, 5 jaar, specialisatie Dressuur.
Gewerkt op div. stallen, veel jonge paarden gereden en uitgebracht.
Momenteel succesvol met Elton T ( Zhivago ) in de Lichte Tour, Icoon T (Negro) zal spoedig worden
uitgebracht in jonge paarden competities.
Daarnaast jurylid dressuur t/m klasse ZZ – licht, tevens kür jurylid.
Tevens heb ik de beschikking over Jolly Joker, een paard wat ik inzet om houding, balans en ruitergevoel te
verbeteren.
Kijk voor meer informatie op mijn site: www.beterpaardrijdenkunjeleren.nl
Locatie: Stal familie Vergouwen, Pietseweg 35, Oud-Gastel
Data: Woensdagavond vanaf 19:00 uur.

