FJORDEN
LIEFHEBBERS
OPGELET!

VAN 24 TOT 26 MEI
HOENDERLOO
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Fjordenweekend 2019
De Fjordsportcommissie organiseert in het weekend van 24 t/m 26 mei een leerzaam en gezellig
Fjordenweekend in Hoenderloo bij Fjordhest-Gard.
Dit weekend wordt georganiseerd om verschillende redenen: Er is door diverse leden gevraagd
om een Fjordenweekend te organiseren. In dat weekend willen we het veelzijdige gebruik van
het Fjordenpaard onder de aandacht brengen en willen er een ook gezellig weekend van maken
waarin leden elkaar beter leren kennen en gezamenlijk plezier met het Fjordenpaard hebben.
Het zal duidelijk zijn dat het recreatieve, instructieve en sociale aspect de leidraad vormen voor
dit Fjordenweekend. Maar het belangrijkste is en blijft toch het plezier hebben in de omgang
met Fjordenpaard.
Daarnaast speelt het promotionele karakter een rol. Met het extra onder de aandacht brengen
van het veelzijdig gebruik van het Fjordenpaard worden mogelijk nieuwe leden/deelnemers aan
Fjordenevenementen aangetrokken. En daar heeft het NFjPS alle belang bij.
Al met al voldoende activiteiten die de Fjordenpaardenliefhebbers uitnodigen actief mee te
doen. Meedoen om de eigen kennis en vaardigheid te verbeteren, maar ook contact leggen met
andere Fjordenliefhebbers (het sociale aspect). Er worden diverse clinics / workshops aangeboden zowel onder het zadel als aangespannen. De clinics worden gegeven door ervaren mensen
die ruime kennis van het Fjordenpaard hebben.
Ook mensen zonder paard zijn van harte welkom.
Er worden verschillende lezingen gegeven en workshops zonder paard.
Wat er het weekend allemaal te doen is:
•
Dressuurlessen
•
Cavaletti les
•
Springles
•
Oefencross
•
Working Equitation
•
Menlessen
•
Oefenparcours menvaardigheid
•
Voltigeles voor kinderen
•
Oefenparcours Horse Agility
•
Mogelijkehid voor het maken van een buitenrit
•
Diverse workshops
•
Creatief bezig zijn bij Miriam Hofstede
•
Ruiterfitheid
•
Lezingen
•
BBQ
•
Een jurybijeenkomst/bijscholing maakt onderdeel uit van het programma
•
Kennis vergaren met betrekking tot keuring van het Fjordenpaard.
Door het promotionele karakter van het fjordenweekend hoopt de Commissie Fjordsport dat dit
een positief effect heeft op een toename van leden en deelnemers van het NFjPS en Fjordsport.
Kortom genoeg te doen tijdens het Fjordweekend.
Kom jij ook om met ons er een gezellig en leerzaam weekend van te maken? Geef je dan snel
op!!
Met sportieve groet,
namens de Commissie Fjordsport
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Fjordenweekend programma
Vrijdag 24 mei		
aanvang 18.30 uur
Terrein vrijdag beschikbaar
vanaf 16.00 uur
Ontvangst en opening
Uitleg weekend
•
Workshop van Drs. L. v. Vliet-ter Horst Fitcheck paard & balans (gezamenlijk)
Zaterdag 25 mei
•
Ontbijt en dag planning
•
Dressuurles van Ilonka Neefs Stiphout
(max. 3 per. les)		
•
Springles van Jos v.d. Wal			
(max. 5 per. les)
•
Menles van Jos v.d. Wal			
(max. 3 per. les)
•
Workshop: Hoe gaat een keuring, paard knippen van Auke Winters (gezamenlijk)
•
Workshop: keuze uit verschillende artikelen Miriam Hofstede
•
Workshop: Ruiterfitheid van Marissa Orsel
(groepsles in een gymzaal)
•
Lezing voor deelnemers door Tamara Dorrestein van Equine Studies (gezamenlijk)
•
Gesloten Lezing voor de juryleden door Tamara Dorrestein van Equine Studies
•
BBQ
Zondag 26 mei:
Ontbijt en dag planning
•
Cavaletti les van Eline Koopman 		
(max. 5 per. les)		
•
Menles van Tjits Rijpkema			
(max. 3 per. les)		
•
Dressuurles van Hester Bischot 		
(max. 2 per. les)			
•
Working Equitation WE van Hester Bischot
(max. 4 per. les)		
•
Voltige van Eline Koopman 		
(groeples deelnemer max. 50 kg)
•
Oefencross onder het zadel		
(max. 2 per keer)		
•
Oefenparcours menvaardigheid		
(max. 2 per keer)		
•
Oefenparcours Horse agility parcours
•
Workshop: keuze uit verschillende artikelen door Miriam Hofstede
•
Lezing “Paard” van Drs. Leonie v. Vliet
(gezamenlijk)
•
Buitenrit					
Sluiting 16.00 uur
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Voorstellen van de instructeurs en gastdocenten
Workshop: Fitcheck paard & balans oefeningen Drs. Leonie van Vliet - ter Horst
Leonie is dierenarts en veterinair chiropractor. In
juli 2006 studeerde ze af van de Faculteit Leonie is
dierenarts en veterinair chiropractor. In juli 2006
studeerde ze af van de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht. In maart 2009 werd
de opleiding aan de International Academy for
Veterinary Chiropractic te Sittensen (Duitsland)
afgerond.
In de afgelopen jaren wordt er gelukkig steeds
beter naar paarden gekeken dan vroeger, waarbij
er vaak wordt besloten tot het laten behandelen
van diverse problemen. In mijn vak maakt het niet
uit met welk paardenras ik te maken heb, want
van binnen zitten ze allemaal hetzelfde in elkaar
en de laatste jaren heb ik vrij veel Fjorden onder
handen gehad. De eerste indruk van de paarden
doe ik door goed observeren in rust en stap, en
door het langs voelen van de paarden. Daarbij stel ik vragen en kan de eigenaar bepaalde opvallende dingen aangeven. Door het dier te observeren krijg ik al een heleboel informatie binnen;
Ik kijk naar de voetstand, bespiering, eventuele diktes, de conditie van het dier, beenstanden
etc. Om problemen te lokaliseren in het lichaam van het paard voel ik mijn patiënt langs met
mijn handen en kan ik bepaalde bewegingen vragen en laten maken. Dan kan ik voelen wat
er bijvoorbeeld precies afwijkend is aan een bepaalde beweging. Als eerste is belangrijk dat de
wervelkolom correct beweegt. Dit begint al bij het hoofd; denk daarbij aan bv de tong en de
kaakgewrichten. Vervolgens voel ik de wervelkolom langs tot en met de staartwortel. Ook tast
ik de ledematen af waarbij ik ze ook test op soepelheid door ze te bewegen.
Ieder paard is anders.
Aan de bespiering van de hals en de rug kun je heel veel waarnemen. Paarden met veel harde
spieren aan de bovenkant van de hals en weinig spieren naast de wervelkolom in de rug worden
tijdens de training vaak niet goed over de rug gereden of hebben bijvoorbeeld slecht passendetuigage. Zij gebruiken vervolgens de verkeerde spieren, pezen en botten. Als de wervelkolom
niet goed beweegt worden de spieren en pezen ook anders belast en zal de energie ook niet
goed kunnen worden overgebracht op verschillende onderdelen van het paardenlichaam.
Met een chiropractische behandeling zorg ik ervoor dat gewrichten die net niet op de normale
manier kunnen bewegen, dat wel weer gaan kunnen. Hierdoor ontstaat ook direct ontspanning
in spieren, gewrichtsbandjes en pezen bijvoorbeeld, aangezien deze allemaal vasthechten aan
de gewrichten en onderdelen van het skelet. Aangezien het kunnen 'stromen' van energie erg
belangrijk is voor de gezondheid van de weefsels in een lijf, werk ik graag met acupunctuur en
eventueel de Lecher-antenne, waarmee ik op dat energetisch niveau ook al een mooi verschil
kan maken. Door de chiropractie met de acupunctuurnaaldjes aan te vullen, worden op verschillende niveaus in het lichaam veranderingen teweeg gebracht, die elkaar versterken. Hierdoor
heeft zo'n gecombineerde behandeling vaak een lang effect. Het zelfherstellend vermogen van
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het paardenlijf wordt hiermee geactiveerd.
Fytotherapie: Indien nodig wordt als aanvulling of ondersteuning van de behandeling gebruik
gemaakt van fytotherapie; dat is medicatie die gemaakt is van (Chinese) kruiden-mixen. Dit
omdat er dan een complete, 'holistische' behandeling van het gehele paard ontstaat, waardoor
een zo goed mogelijke gezondheid wordt bereikt. Tot slot bekijk ik het zadel en/of ander tuigage van mijn patiënt. Er zijn verbazingwekkend veel dieren die proberen te doen wat wij van
ze vragen, terwijl we ze (onbewust) tegenwerken met diverse optomingen. Een goed passend
leerwerk maakt de taken van het paard vele malen lichter en daarmee minder ongezond! Een
beter functionerend en bewegend paard is het resultaat.

Cavaletti les & voltigeles van Eline Koopman
Mijn naam is Eline Koopman.
Sinds klein kind ben ik al op en rondom paarden te
vinden. Ik was 15 jaar toen ik in aanraking kwam met
het Fjordenpaard. En sindsdien heb ik mij veelzijdig
ingezet voor het Fjordenpaard. Inmiddels ben ik exterieur-, verrichtingsproeven- en Fjordsport jurylid. Verder werk ik op manege “De Cruquiushoeve”. Deze
manege is onderdeel van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Wij werken hier met Fjordenen Groningerpaarden.
Het werk is zeer afwisselend; zo hebben we ruiters die
zeer beperkt zijn in hun kunnen, maar ook ruiters die
het erg leuk doen op wedstrijden. Alle paarden op de
manege zijn bij ons geboren en door ons beleerd. Het
allerbelangrijkste tijdens mijn lessen vind ik, dat zowel
paard als ruiter er plezier in hebben!

Menles van Tjits Rijpkema
Mijn naam is Tjits Rijpkema en woon aan de
rand van het Slotermeer in Friesland.
We hebben vanaf 1997 Fjorden en ben toen
ook begonnen te mennen en sindsdien heeft
dat mij tot heden altijd geboeid. In 2001 heb
ik een startkaart KNHS aangevraagd en ben
dressuur en vaardigheidswedstrijden gaan
rijden. In het begin wilde ik wel wat te snel
door een klasse heen om dan in een hogere
klasse te starten terwijl de Fjord en ikzelf er
nog niet klaar voor waren. Hier heb ik dus
ook erg veel van geleerd.
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Nu probeer ik KNHS en Fjordsport wat
niveau betreft gelijk op te laten lopen,
zodat er Fjordsport één M en één Z
loopt en KNHS twee in de Z en dubbelspan in de L. We hoeven ons dus
niet te vervelen en trainen twee a drie
keer in de week en rijden eens in de
maand een wedstrijd. Ik vind de KNHS
altijd erg boeiend omdat je dan met
alle rassen in dezelfde klasse rijdt. Ik
probeer altijd een goed resultaat af
te dwingen, zodat de jury niet om je
heen kan en meestal lukt dat wel.
Van vooroordelen over Fjorden wil ik nooit iets horen want als je daarmee achter of op je Fjord
zit dan gaat het fout mijns inziens. Wel vind ik het erg jammer dat er steeds minder Fjorden in de
mensport lopen en daarom is het erg belangrijk dat we de boel promoten maar dat moet wel op
grote evenementen gebeuren waar verschillende paardenrassen zijn en veel publiek aanwezig is
zodat de mogelijkheden van de Fjord breed gezien kunnen worden. Mij is gevraagd om tijdens
het Fjorden promotie weekeind iets te doen voor degenen die belangstelling hebben voor de
men dressuur sport. Ik denk vooral aan tempobeheersing en schakelen, daar ligt volgens mij de
basis voor de dressuur en vaardigheid. Dus menners neem je Fjord en koets mee en we gaan in
Hoenderloo dressuur rijden. Ik wil jullie daar graag bij helpen want in de mensport kunnen er
nog wel een aantal Fjorden bij!

Workshop: Hoe gaat een keuring en hoe moeten de manen geknipt worden.
Door Auke winters
Fjordenweekend 24, 25 en 26 mei, een
prachtig initiatief van de Fjordsportcommissie
gericht op de toekomst.
Op de voorhand is er een fantastisch programma neergezet voor jong en oud. Een
programma waarin het Fjordenpaard in al
zijn facetten wordt belicht. Persoonlijk ben
ik enthousiast om aan deze dagen mee te
werken. Zo is er op de zaterdag een plaats in
het programma voor mij ingeruimd. En zal ik
in Jip en Janneke taal proberen uit te leggen
hoe een keuring gaat en wat daar bij komt
kijken.
Hopelijk komen er in dit Fjordenweekend
veel kinderen en jonge mensen die willen
kennismaken met het Fjordenpaard. Mensen
die met ons de liefde voor het Fjordenpaard
kunnen delen.
Auke Winters.
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Dressuurles van Ilonka Stiphout-Neefs
Mijn naam is Ilonka van Stiphout-Neefs. Ik ben
geboren en opgegroeid in een echte paardenfamilie. Beide ouders reden paard en mijn
vader was ook instructeur. Op mijn 18e ben ik
gestart met hobbymatig lesgeven. In het verleden heb ik verschillende soorten paarden en
pony's gereden. In 1994 kocht ik mijn eerste
Fjord en sindsdien heeft het Fjordenvirus toegeslagen. 10 Jaar geleden heb ik de opleiding
gevolgd voor gediplomeerd instructeur Orun
niveau 2. Nog steeds geef ik hobbymatig les
in dressuur en springen en af en toe ook mennen. Zelf heb ik vorig jaar mijn derde Fjord succesvol gestart in de klasse Z1 dressuur KNHS
en doe ik graag mee aan oefencrossen.
Groetjes, Ilonka van Stiphout-Neefs

Workshop: Ruiterfitheid door Marissa Orsel
In de gymzaal een workshop over houding, balans en coördinatie.
Mijn naam is Marissa Orsel en ben werkzaam als fysiotherapeute in de geriatrie bij Viattence.
Naast mijn werk is het Fjordenpaard mijn grote passie. Ik heb zelf 6 Fjordenmerries variërend van
leeftijd 0 t/m 7 jaar waarmee ik recreatief rij en veulentjes fok. Het lijkt me leuk om tijdens het
Fjordenweekend mijn werk en mijn passie voor het Fjordenpaard te combineren.
Bij het paardrijden komen meerdere aspecten om de hoek kijken vanuit de trainingscirkel: uithoudingsvermogen, mobiliteit, kracht, coördinatie en snelheid. Daarbij is balans ook een belangrijke factor. Wanneer al deze aspecten goed met elkaar in evenwicht zijn komt dit ten goede van
zowel paard als ruiter. Een onafhankelijke zit
is hierbij het sleutelwoord. Het is niet altijd
even makkelijk om alle gebieden evenveel te
gebruiken.
Tot slot is het een vorm van preventie. Wanneer een ruiter adequaat handelt is de kans
op vallen ook minder groot. Het risico blijft
er altijd, maar wordt wel verminderd.
Fysiotherapie kan hierin een rol spelen.
De verschillende aspecten zoals hierboven
beschreven komen aan bod tijdens de training.
Foto: Hennie (roepnaam Hinde) v. Timor met
veulen Låvi (v. Gio)
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Lezingen Equine Studies door Tamara Dorresteijn
PASSIEVE FYSIO
"Daar waar het paard de meeste tijd doorbrengt valt de meeste winst te behalen." (Jessica Krul)
Passieve fysio
Wat is het? Hoe pas ik het toe? En nog belangrijker: waarom?
Dat zullen we met jullie delen tijdens deze lezing.
Allereerst gaan we terug naar de oorsprong van het paard..
Waar komt het paard vandaan? Wat is zijn blauwdruk? En wat zijn de behoeftes van een paard?
Vervolgens gaan we kijken wat de verschillen zijn tussen de primitieve (oer) paarden en ons huidige gedomesticeerde paard, zoals bijvoorbeeld het Fjordenpaard. En nog belangrijker wat voor
een gevolgen heeft huisvesting en fokkerij op ons paard. Op het moment dat Sharon May-Davis
voet op Nederlandse bodem zette en onze Konik paarden bezocht bij Slot Loevestein hebben
ze haar niet meer losgelaten. Zulke symmetrische paarden had ze nog niet eerder gezien. Ze
hebben eigenschappen die we maar al te graag in ons huidige paard terug zouden willen zien.
Sharon is gaan kijken hoe deze en andere in het wild levende paarden leven. Door onderzoek
te doen, de paarden te observeren hebben ze ons een schat aan informatie gegeven. Informatie
waarmee we ons huidige paard enorm kunnen ondersteunen, fysiek en mentaal.
Zowel preventief als in revalidatie.
Veel paarden worden (nog) onnatuurlijk gehouden en wij, de mens selecteren paarden voor de
fokkerij op bepaalde eigenschappen, eigenschappen die niet altijd in het belang van het paard
zelf zijn. Deze factoren hebben grote invloed op hoe het paard zich ontwikkelt.
Passieve fysio gaat over management, hoe je bepaalde spieren traint die belangrijk zijn voor de
gezondheid van zijn lijf, zelf gedragenheid en goede houding. Onze traditionele trainingmethodes zijn bedoeld om de grotere spieren te trainen in hun reactie en power om over hindernissen
heen te springen, hard te galopperen (racing) of voor het uitvoeren van indrukwekkende dressuur bewegingen.
Er zijn dieper liggende spieren, de zogenaamde cybernetic muscles, ook wel houding- en balansspieren genoemd, die zelfs in hoog opgeleide paarden zwak en onderontwikkeld kunnen zijn.
Dit systeem van die interne spieren die verantwoordelijk zijn voor een correcte houding, balans,
elasticiteit en zelfgedragenheid kunnen we trainen door het aanbieden van passieve fysio, hun
conditie is namelijk net zo belangrijk voor goede beweging als de grotere spieren aan de buitenkant.
Tijdens de lezing krijg je achtergrondinformatie over hoe het ontstaan is, delen we wetenschappelijk onderzoek, krijg je antwoord op,
waarom het voor ons huidige paard zo
belangrijk is en je krijgt tools waarmee je
aan de slag kunt.
Passieve fysio sluit geen training of specialist uit, maar kan enorm bijdragen aan
behandelingen, trainingen, op zowel
fysiek en mentaal gebied.
Deze lezing wordt gegeven door Tamara
Dorresteijn, gedragstrainer en sinds
2017 nauw betrokken als teamlid bij
Equine Studies.
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Springles & menles van Jos van der Wal
Instructeur dressuur, springen en mennen. Jurylid, dressuur springen en mennen. Jos van der Wal, is internationaal
jurylid en geeft echt super les.
Wat ziet hij graag ziet bij het opleiden
van jonge paarden? 3 Correcte basisgangen, waarbij het paard in balans, op
eigen benen en aan twee teugels met
een goede aanleuning door de baan
gaat en daarbij ruimte en souplesse
toont in alle basisgangen. Hierbij wordt
uiteraard rekening gehouden met de
graad van africhting. Hij werkt eerst aan
de basis, dat het paard op de achterhand komt en nageeflijk wordt. Daarna
komen pas de oefeningen. Trainen met
beleid. Niet te overdadig aan het werk met de jonge paarden, het gaat om een natuurlijke aanleg. En neem ze een paar keer mee naar onbekend terrein zodat ze leren omgaan met spanning.
Wat ik belangrijk vind en graag mee wil geven aan de ruiters / amazones voor de verdere opleiding van hun paard? Eerlijk naar de hand toe rijden en de hals niet te kort.
Leer ze over de rug lopen en neem de tijd voor de opleiding.

Dressuurles & Working Equitation van Hester Bischot
De instructie bij Stal Vreedenburgh wordt verzorgd door Grand Prix amazone Hester Bischot.
Hester is Orun-gediplomeerd en jurylid dressuur. Hester geeft les vanuit het principe van de
klassieke rijkunst. Dit houdt in dat iedere combinatie als individu wordt bekeken. Er wordt niet
getraind vanuit een systeem, maar er wordt gekeken wat de specifieke combinatie paard (en
ruiter) nodig heeft en hoe zij het beste getraind kunnen worden. Uiteindelijk willen we allemaal
naar het zelfde doel: we willen rijden op een los en soepel paard, dat gemakkelijk de oefeningen
uitvoert, goed op onze hulpen reageert en graag voor ons werkt (een happy athlete). De weg
naar dat doel toe is voor iedereen anders en dat maakt paardrijden zo leuk en uitdagend.
Een enthousiast en zeer motiverende les is goed voor iedereen dus geef je op en kom ook.
Hester heeft inmiddels al een heel aantal
Fjordenpaarden in de les gehad en is ook
zeker goed in staat om ook deze combinaties op weg te helpen naar een hoger niveau.
Ruiter en paard worden in hun waarde gelaten, maar worden zeker aan het werk gezet.
‘If you can dream it, you can do it!’
Succes is voor iedereen anders en tijdens
dit traject bewandelt iedere deelnemer zijn
eigen weg naar dit succes. Door het paard
een goede basistraining te geven zal het
zich maximaal ontwikkelen binnen zijn psy-
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chische en fysieke mogelijkheden en zich van daaruit ontwikkelen tot een goed presterend
sportpaard, dat zijn werk in harmonie met zijn ruiter en met plezier zal doen. Klassieke rijkunst
betekent, voor ons, dat we per paard bekijken wat het nodig heeft. We trainen niet via een vast
patroon of systeem. Elk paard heeft zijn eigen trainingsschema en doelen. Daarnaast wordt er
veel tijd en aandacht besteed aan het welzijn en de gezondheid van de paarden.
Voor meer info over Hester kijk dan op : www.hesterbischot.nl

Workshops van Mirjam Hofstede
Op zaterdag en zondag zal ik aanwezig zijn om deze leuke workshops te geven. De exacte
tijdsindeling volgt nog maar je kunt je al wel vast opgeven. Op facebook en via email houd ik
jullie ook op de hoogte.
Armband maken met paardenhaar.
Maak zelf een leuke armband met het
haar van je eigen paard(en). Het haar
wordt gevlochten en verstevigd met een
echt lederen band. De sluiting is van
metaal. Eventueel kun je de armband
versieren met een bedel. De workshop
duurt 1 tot 2 uur. Prijs € 15,- per armband.
Zelf meenemen:
•
Haar (liefst van de staart) van ongeveer een cm dik en 30 cm lang. Dit
is voldoende voor 1 vlecht.
Sleutelhanger maken.
Maak zelf een uniek aandenken met het
haar van je paard, hond, kat of ander (huis)dier. Nu ook mogelijk met het haar van je kat, hond
of ander (huis)dier in een speciale glaskraal! De workshop duurt 1 tot 2 uur. Prijs € 15,- per
hanger. Zelf meenemen :
•
Voor de glaskraal heb je maar een klein plukje haar nodig !
•
Voor de paardenhaar hangers: een plukje haar van zo’n 5 tot 10 mm dik en ong. 20 cm
lang.
Frontriem maken met glaskralen.
Maak nu je eigen unieke frontriem met glaskralen.
Geen standaard bling-bling die je overal al ziet maar een super chique handgemaakte frontriem
voor op wedstrijd of een mooie fotoshoot! De kralen worden geregen aan een sterke draad met
metalen kern zodat het een stevig geheel wordt. De lederen uiteinden (zwart of bruin) worden
met Chicago schroefjes vast gezet.
Het is aan te bevelen om een frontriem die past aan je hoofdstel mee te nemen zodat we de
juiste maat kunnen bepalen. Er zijn heel veel kleuren kralen beschikbaar, deze zijn van designers
kwaliteit! De workshop duurt 1 tot 2 uur. Prijs €15,- per frontriem.
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Silhouette schilderij maken.
Maak nu je eigen unieke kunstwerk voor aan de muur. Iedereen kan het en je zult versteld staan
van het resultaat! Van tevoren mail je een foto waar je paard in zijn geheel op staat, dit mag
een actiefoto zijn. Liefst zonder harnachement. Deze zal ik voor je bewerken zodat het silhouet
overblijft. We beginnen met het schilderen van de achtergrond, dit kan een zonsondergang zijn
of een nachtblauwe hemel met sterren. Daarna komt het silhouet van je paard er op in het zwart
en brengen we nog wat details aan. We werken met fijne acrylverf op een goed schildersdoek.
Formaat 30 x 40 cm Prijs per schilderij € 15,Houten naambord maken.
Maak nu je eigen naambord of stalbord met deze leuke stip / zentangle techniek.
Van tevoren mail je me de naam die je op het bordje wilt hebben en ik zorg dat de contouren al
op het hout staan zodat je meteen kunt beginnen. We werken met speciale acryl stiften.
Het bordje is ongeveer 12cm hoog en de lengte hangt af van de naam.
Leuk voor aan de staldeur of voor op de kast in huis. Prijs per bord € 15,-

Oefencross
Voor de cross, die in een afgesloten stuk bos zal plaatsvinden, staan meerdere natuurlijke hindernissen van verschillende niveaus. De hoogte van de hindernissen voor de klasse A zal
ongeveer 40 cm zijn. Klasse B 50 t/m 65 cm. en de klasse L gemiddeld 70 cm. De totale lengte
van de cross zal ongeveer 1 ½ km zijn. De hindernissen bestaan uit bomen, bielzen, tonnen en
bijv. een bezembak, op- en afsprong. Het B- & L parcours bestaan uit ongeveer 20 hindernissen.

Oefenvaardigheid
Bij de vaardigheid wordt een parcours uitgezet met doorgangen (poort) waarop ballen zijn
gelegd. Het is de bedoeling om het parcours foutloos, in de juiste volgorde en binnen de
gestelde tijd af te leggen. Bij de vaardigheid kennen we de klassen B, L, M , Z en ZZ. De breedte
van de te rijden poorten (hindernissen) is de breedte van de koets gemeten bij de achterwielen
op de grond plus. Het parcours: Een vaardigheidsproef heeft als doel de behendigheid, gehoorzaamheid, het respect van het paard voor de hindernis en de rijvaardigheid van de deelnemer
te tonen.

Buitenrit
In de prachtige omgeving van Hoenderloo door de Veluwse bossen en over de heide kunt u
van de natuur genieten. Met uitgestrekte paden en wegen kunt u zowel aangespannen als
onder het zadel een mooie rit maken.

Overnachten
Overnachten op Fjordhestgard is mogelijk (toiletten en douches beschikbaar voor iedereen)
•
U kunt kiezen om te slapen in een van de blokhutten of zomerhuis (beperkt beschikbaar),
in volorde van opgave wordt dit gereserveerd.
•
U kunt overnachten in eigen caravan / tent / camper om het terrein bij de paddock van
uw paard.
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Algemene wenken en bepalingen Fjordenweekend 2019
•
Het programma kan worden aangepast ivm weersomstandigheden.
•
Vol = vol, er komt mogelijk een wachtlijst
•
De tijdsindeling komt later
•
Het is niet toegestaan te roken in de gebouwen.
•
Betalen onder vermelding: Fjordsport weekend 2019
•
Sluitingsdatum 1 mei 2019
•
De inschrijving wordt pas definitief als de betaling is voldaan
•
Paarden dienen tegen influenza geënt te zijn en ontwormt te zijn
•
Lezingen vinden op vast tijden plaats zodat iedereen kan deelnemen.
•
Het dragen van een veiligheidscap is verplicht voor alle deelnemers/bezoeker ect. tijdens
elk moment dat u op het paard of op de wagen bevind.
•
Tijdens het springen wordt u verzocht een bodyprotector te dragen
•
Bij aankomst betaalt u € 10 borg voor uw overnachtingsplek en paddock, na controle op
zondag ontvangt u de borg terug.
•
Het is niet toegestaan te roken in de gebouwen.
•
Extra consumpties zijn op de dagen zelf te koop.
•
Inschrijfformulier insturen naar post@fjordstudbook.com
Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier zijn ondertekend door ouder/voogd of eigenaar van het Fjordenpaard. Aankruisen en invullen wat van toepassing is. De ondertekenaar van het inschrijfformulier gaat er
bij inschrijving mee akkoord, dat deelname aan de opgegeven activiteiten voor eigen risico zijn. In het kader
van de verwerking van de I & R gegevens, geeft u de Vereniging toestemming om de persoonsgegevens te
gebruiken voor de stamboekhouding, dit geldt dan voor houders/eigenaren/leden. Met deze gegevens zal
zorgvuldig worden omgegaan. Gebruik van de gegevens kan worden gemaakt voor correspondentie, verwerking van betaalopdrachten, keuringen, Fjordsportdagen, ABOP dagen, vergaderingen en overige activiteiten

Algemene wenken en bepalingen Fjordsport/verrichtingsproeven
1.

Dit evenement wordt gehouden onder het reglement van Fjordsport met de gebruikelijke bepalingen.

2.

De combinaties dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van de rubriek op het terrein aanwezig te zijn.

3.

De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor hun dieren zowel tijdens het vervoer naar en vanaf, als ook
tijdens het verblijf op het terrein.

4.

De Vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek” en de organisatoren van Fjordsport nemen
geen enkele verantwoording voor schade, toegebracht aan deelnemers en/of hun dieren en of hun
eigendommen en evenmin voor diefstal van hun eigendommen. De eigenaren van de Fjordenpaarden
dienen een WA verzekering te hebben.

5.

De deelnemende paarden zijn verplicht met de juiste optoming te verschijnen trenshoofdstel (dressuur-springen. En de ruiter graag gekleed in wedstrijd- of verenigingstenue.

6.

De deelnemers dienen zich stipt te houden aan de instructies van de door de organisatie aangewezen
personen.

7.

Het is noodzakelijk het paardenpaspoort van uw paard mee te nemen.

8.

Evt. schade, welke door deelnemers, verzorgers en paarden is veroorzaakt moet worden vergoed.

9.

Alle aanwezige paarden moeten zijn geënt tegen influenza en een goed wormbeleid hebben gevolgd.
Paarden die bij aankomst geen gezonde indruk maken worden niet toegelaten op terrein.

10.

Bij aankomst dient u de paardenpaspoorten te tonen.

11.

Honden dienen aangelijnd te zijn
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Tarievenlijst
Starttarief: hele weekend incl. 2x ontbijt, 2x lunch, 1x BBQ, 7 cons.			

€ 100,-

1e Fjord op naam van lid, in paddock van max. 5 m x 5 m, zelf uitzetten met eigen schrikdraad,
zelf hooi / voer meenemen voor Fjord. Deelname aan alle gewenste lezingen, 2 clinics per dag
per Fjord. Deelname aan alle gewenste workshops. Overnachten in eigen caravan / tent of blokhut

Start tarief 2de persoon zelfde fjord: hele weekend incl. 			

€ 85,-

Deelname aan alle gewenste lezingen, 2 clinics per dag per Fjord. Deelname aan alle gewenste
workshops. Overnachten in eigen caravan / tent of blokhut

Groom incl. 2x ontbijt, lunch, 1x BBQ, lezingen en workshops			

€ 60,-

Starttarief alleen vrijdag						
Starttarief alleen zaterdag: Fjord op naam van lid, incl. 1x lunch, 1x BBQ, 3 x cons.

€ 30,€ 60,-

Deelname aan alle gewenste lezingen, 2 clinics per dag per Fjord.
Deelname aan alle gewenste workshops.

Starttarief alleen zondag: Fjord op naam van lid, incl. 1x lunch, 1x BBQ, 3 x cons.

€ 60,-

Deelname aan alle gewenste lezingen, 2 clinics per dag per Fjord.
Deelname aan alle gewenste workshops. 					

BBQ excl. drank							
Paard op stal: voor hele weekend eigen hooi / voer meenemen		
Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid

€ 10,extra € 25,€

160,-

2x ontbijt, 2x lunch, 1x BBQ, 7 cons. 1e Fjord in paddock van max. 5 m x 5 m, zelf
uitzetten met eigen schrikdraad, zelf hooi / voer meenemen voor Fjord, Deelname aan alle
gewenste lezingen, 2 clinics per dag per Fjord. Deelname aan alle gewenste workshops.
Overnachten in eigen caravan / tent of blokhut. Incl. evt. lidmaatschap 2019

Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid (vrijdag)
€ 40,Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid (zaterdag)
€ 75,Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid (zondag)
€ 75,Bezoekers zonder deelname alleen toegestaan bij de clinics
Gratis
2e Fjordenpaard zelfde deelnemer				
In overleg
* Prijzen en programma onder voorbehoud

Inschrijven & vragen
via post@fjordstudbook.com
Inschrijformulier zie website www.fjordstudbook.com/formulieren/fjordenweekend dan downloaden en invullen.

Overige overnachtingsmogelijkheden zijn:
* Manege De Krimhoeve Krimweg 92, te Hoenderloo
www.krimhoeve.nl
*Pleisterplaats De Witte Hoeve Brouwersweg 30 7351
BS Hoenderloo 055-3782012 www.de-witte-hoeve.nl
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KOM ALLEMAAL NAAR DIT
GEZELLIG EN LEERZAME
WEEKEND
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