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DRESSUUR

Dressuurkampioenen Hippiade Paarden 2018
Diverse dressuurkampioenschappen van de Hippiade 2018 zijn begonnen met een
eerste proef op vrijdag 31 augustus en een tweede proef op zaterdag 1 september.
Zaterdag rond het middaguur waren de eerste kampioenen dan ook al bekend.
Dinja van Liere is de glorieuze kampioene geworden van het ZZ-Licht
kampioenschap op de Hippiade. In de Z2 dressuur ging de zege afgetekend naar
Floor van Kempen met Echt Mooi. Dirk Jan van de Water ging naar huis als

Hippiade kampioen in de klasse Z1 op de zesjarige merrie Hokypoky.
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Kampioenen Hippiade
Pony's dressuur 2018
25 augustus stond stond alles rond het
KNHS Centrum in het teken van de
Hippiade pony's. In de dressuur werd er
om de titels gestreden vanaf de klasse B
tot en met Z2. Hippiade kampioene in de
zwaarste klasse, de Z2 cat.D/E werd
Thessa Gilbers met Baumann's Despino.
Kampioene van vorig jaar Micky
Schelstraete won nu het kampioenschap
in de Z1 cat. D/E met Schierensees
Mithril.
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Meertallen en
Klein Maar Dapper wint
verenigingskampioenschap Verenigingskampioenschap
Paarden Hippiade 2018
pony’s
Volop strijd werd er geleverd tijdens de

Naast de reguliere dressuur en

Hippiade om de titels voor de meertallen en

springrubrieken stonden er ook

het verenigingskampioenschap bij de

kampioenschappen voor meertallen en

paarden.

verenigingen op het spel. Als

Voor de viertallen die uitkomen in de klasse

verenigingskampioen 2018 werd gehuldigd

M/Z/ZZ stond er naast de traditionele

Klein maar Dapper uit Nunspeet.

proeven ook een kampioenschap kür op

Bij de meertallen werd gestreden door vier-

muziek op het programma om de Divoza

en zestallen in de klassen L, M en Z.

prijs. Het Z-Friezenteam uit Groningen ging

Viertal Eindhoven de Kempen uit Noord-

hier met de fraaie score van 75,917%

Brabant won de afdelingsdressuur klasse Z

afgetekend met de titel naar huis.

met hun Keltische kür op muziek.

De Golden Girls uit Haaksbergen wonnen

Bij de viertallen klasse Z werd De Schouwse

goud bij de viertallen klasse ZZ. RV Exloo

Ruiters kampioen. De Duiksehoefjes won bij

won het kampioenschap bij zestallen klasse

de viertallen klasse M en in de klasse L

L/M. Zuid Drentse Meertallen -

won Caprilli.

Runderuiters won zestal klasse

De Cavalieren ging met de titel naar huis bij

Z/ZZ. Dressuurstal Nijpjes won de titels bij de

de viertallen klasse L cat ABC.

viertallen in de klassen L, M en Z.

Zuid Drentse Meertallen - Esdalruiters won de

Het Verenigingskampioenschap 2018 ging

titel bij de zestallen klasse M/Z en in de

naar de Pasruiters uit Neede.

klasse L cat ABC won HTC Hessum het goud.
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De KNHS
Instructeursopleiding:
Het begin van een
mooie carrière
Dit najaar gaan er verschillende
Instructeursopleidingen van start. Ben jij
een echt 'paardenmens' en wil je jouw
kennis en ervaring overdragen? Dan is
de KNHS Instructeursopleiding de juiste
keuze. Wil je je inschrijven voor een
opleiding, dan kan dat via Mijn KNHS.
Daar zie je precies of er nog plaatsen
zijn en wanneer de inschrijving sluit. Heb
je nog vragen? Stel ze via WhatsApp (06
-122645441) op woensdagavond 5
september tussen 18.00 en 20.00 uur.
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Overzicht hippische
kaders per 1 september
2018
De nationale kaders bestaan uit de beste
combinaties van Nederland. Er zijn
kaders voor Pony's, Children, Junioren,
Young Riders, U25 en Senioren.
Afgelopen maand promoveerden o.a.
Adelinde Cornelissen met Aqiedo naar
het olympisch dressuurkader en Rixt van
der Horst met Findsley naar het
paralympisch dressuurkader.
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Tryon 2018: Wie en
wanneer? Een overzicht
van TeamNL
Van 11 t/m 23 september komen de
paardensporters van Team NL in actie
op de FEI Wereldruiterspelen in Tryon:
het allergrootste sportevenement van
Amerika dit jaar. Voor de Olympische
disciplines dressuur, springen en
eventing en de Paralympische discipline
para-dressuur staan niet alleen
wereldtitels op het spel, de prestaties
tellen ook als kwalificatie voor de
Olympische en Paralympische Spelen in
Tokyo in 2020! Wie komen er voor Team
NL in actie?
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Tryon 2018: Eerste
paarden overgevlogen
Het grootste commerciële transport van
paarden via de lucht naar de Verenigde
Staten voor deelname aan de FEI World
Equestrian Games™ in Tryon 2018
(WEG) is in volle gang. De
‘Wereldruiterspelen’ gaan op 11
september van start en duren tot en met
24 september. In totaal worden 550
paarden ingevlogen om deel te nemen
aan de wereldkampioenschappen.
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Enjoy the Ride voor
Pink Ribbon

Welzijnsweetje: Mok

Traditiegetrouw slaan we in oktober de

vroeg of laat wel een keer mee te

handen ineen om zoveel mogelijk geld

maken. Mok is een verzamelnaam voor

voor het goede doel op te halen. Dit jaar

huidproblemen aan de onderbenen. Hoe

doen we dat voor Pink Ribbon.

ontstaat mok en belangrijker nog, hoe

Waarom? Omdat 1 op de 7 vrouwen

kun je het voorkomen?

borstkanker krijgt en het daarmee

Het is belangrijk om je te realiseren dat

doodsoorzaak nummer 1 is voor

mok verschillende oorzaken kan hebben.

vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. Pink

Voordat je mok gaat behandelen moet je

Ribbon financiert projecten en

dus eerst weten wat je paard precies

onderzoeken op het gebied van

heeft. In onderstaand artikel lees je meer

behandeling, nazorg en lange termijn

over de verschillende huidproblemen die

effecten van borstkanker. Met als doel

onder de noemer ‘mok’ vallen. Schakel

een beter en langer leven voor de

een dierenarts in om de diagnose te

borstkankerpatiënt. Ontzettend

stellen zodat je meteen met de juiste

belangrijk dus. Zet jij je ook in?

behandeling kunt starten.

Mok, iedere paardeneigenaar krijgt er
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Wat is er in september
2018 allemaal te doen
op het Nationaal
Hippisch Centrum
Het Nationaal Hippisch Centrum aan De
Beek 125 in Ermelo is het kloppend hart
van hippisch Nederland. Zo is er onder
meer op 23 september de Alrako KFPS
Kampioenschap Dressuur.
Bekijk het overzicht met activiteiten in
september 2018.

BEKIJK HIER DE AGENDA

Agenda
September

september/oktober

12-16 september
WEG dressuur Tryon (USA)

28-30 september
CDI-W Budapest-Fot (HUN)

13-16 september
CDI3* Waregem (BEL)

25-28 oktober
CDI3* Exloo

16 september
KNHS HORKA Trainingsdag

(Proefgericht) Dressuur, Ermelo
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