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VOOR RUITERS

Leuk voor de afwisseling: grondwerk met je
paard
Grondwerk kan een nuttige aanvulling zijn bij de opleiding van je paard en een
leuke afwisseling voor het rijden. Maar het moet natuurlijk wel goed gebeuren. Hoe
doe je dat dan? Grondwerkexperts Greetje Hakvoort en Bastiaan de Recht delen
graag hun kennis en ervaring en zetten een aantal belangrijke do’s en don’ts voor je
op een rij.

LEES VERDER

Ontdek de Ardennen
te paard
Voor paardenliefhebbers is er veel te
beleven in de Ardennen. Prachtige
ongerepte natuur, uitgestrekte
heuvellandschappen en leuke pittoreske
dorpjes. En dat op slechts een paar uur
rijden van Nederland. Amazone Milja de
Zwart maakte een avontuurlijke trektocht
door de vallei van de Semois en doet
daar verslag van.

LEES MEER

KNHS Ruiteropleiding:
beginnen met voltige
Wil jij ook eens wat anders proberen?

Doe jij mee aan de
KNHS-FNRS
Springcompetitie?

Wat dacht je dan van voltige! In de

Fanatieke springruiters opgelet! De

KNHS Ruiteropleiding Brons maak je

KNHS-FNRS Springcompetitie komt er

door middel van de voltigeproeven Vo1

weer aan. Je kunt meedoen in drie

en Vo2 kennis met deze discipline en

categorieën: S40, S60 en S80. De

leer je de beginselen. Je leert wat de rol

finaledag zal net als afgelopen jaar een

van de voltigeur en longeur is en gaat

spetterende dag worden op het

aan de slag met de eerste

Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

basisoefeningen en wat er van je wordt

De eerste regioselectie vindt plaats op

verwacht in de proeven.

11 november bij RSC Kraaij in Nijkerk.
Ook meedoen? Informeer dan bij jouw
LEES MEER

ruitersportcentrum naar de
mogelijkheden.
LEES MEER

Heb jij hem al? De
KNHS Dressuurproeven
app
Met de KNHS Dressuurproeven app heb
je altijd alle officiële dressuurproeven én
F-proeven op zak, Handig voor op
wedstrijd, maar ook als je thuis wilt
oefenen. Van elke proef staat er een
video met gesproken toelichting in de
app en je kunt zelf een proef inspreken
op het tempo van je eigen paard. Oortjes
in en je kunt je proef oefenen zonder
voorlezer. Ben je lid van de KNHS? Dan
heb je exclusief toegang tot de tips van
de pro!

LEES MEER

Winactie: 2 kaartjes
voor Jumping
Amsterdam!
De feestelijke 60e editie van Jumping
Amsterdam in 2019 (24-27 januari) mag
je als echte paardensportliefhebber
natuurlijk niet missen! Ben je KNHS-lid?
Doe dan nu mee met onze winactie en
maak kans op 2 kaartjes voor vrijdag 25
januari tijdens op geweldige evenement.
Stuur vóór 12 november een e-mail met
het onderwerp 'Jumping Amsterdam'
naar prijsvraag@knhs.nl en vertel
waarom jij wilt winnen. De winnaar
ontvangt persoonlijk bericht op 12
november. Niet gewonnen? Koop dan je
kaartjes met een korting van 15%
speciaal voor KNHS-leden.

PAK 15% KORTING

Ruiterroutes ZuidHolland vernieuwd
Zuid-Holland is de regio met de meeste
paardensporters van ons land. Een groot
deel daarvan maakt graag een buitenrit
te paard of met de koets. Het Hippisch
Platform Zuid-Holland werkt nu samen

met de Provincie Zuid-Holland en
Staatsbosbeheer aan een opzet van een
ruiterroutenetwerk in Zuid-Holland met
goede en veilige ruiterroutes die, waar
mogelijk, ook geschikt zijn als menroute.
Hierbij wordt ook hulp gevraagd aan de
recreatieruiters in de regio.

LEES MEER

Scheren of niet?
Wist je dat paarden een wintervacht
ontwikkelen zodra de hoeveelheid
daglicht afneemt? Het aanmaken van
een wintervacht heeft dus niet alleen te
maken met een dalende temperatuur.
Is jouw paard alweer veranderd in een
wollige teddybeer en overweeg je hem te
scheren? Lees dan hier onze scheertips.
Een geschoren paard moet wel één of
meerdere dekens dragen om warm te
blijven.

LEES MEER

Agenda

November

December

3 november
Landelijke Natuurwerkdag: diverse
locaties Nederland

2 december
Winterrit: Teteringen

4 november
Snertrit: Den Dolder
4 november
Jachtrit: start bij Toon van Haperen

2 december
Regioselectie KNHS-FNRS
Springcompetitie: Sneek
9 december
Regioselectie KNHS-FNRS
Springcompetitie: Maassluis

10-11 november
Traditionele Working Equitation - NK
2018: Eersel

9 december
Bixie Kerstevent: Vorden

11 november
Natuurbeleving voor Pink Ribbon:
Heibloem

16 december
Regioselectie KNHS-FNRS
Springcompetitie: Assendelft

11 november
Regioselectie KNHS-FNRS
Springcompetitie: Nijkerk

27 december
Kerstrit: Ulvenhout

25 november
Regioselectie KNHS-FNRS
Springcompetitie: Heeze

MEER NIEUWS OP KNHS.NL

Volg ons via

KNHS Nieuwsbrief
2 november 2018
Redactie digitale nieuwsbrieven: redactie@knhs.nl
Afmelden nieuwsbrief

