
 

                        
  

8 maart: Springclinic Hester Klompmaker 
Deze clinic wordt verzorgd door Hester Klompmaker. Hester is met  haar bedrijf  

gevestigd in Buitenpost waar zij paarden opleid om uit te brengen op nationaal en 

internationaal niveau. Is lange tijd actief geweest als testruiter voor het verrichtings- 

onderzoek en als trainingsleider betrokken geweest bij de merrietesten in Nederland.  

Sinds 2013 maakt ze deel uit van de hengstenkeuringscommissie van het KWPN. Ze heeft 

 succesvol de niveau coach 5 opleiding afgerond en gedurende het hele jaar worden er  

een aantal jonge talentvolle springruiters en amazones gecoacht.  

 

22 maart: Ruiterfit met en zonder paard 
Ferry Ferwerda gaat aan de slag met de combinaties en alles wat 

daarbij komt kijken op het gebied van Ruiterfit. Hierbij wordt 

gekeken naar de fysieke gesteldheid van de ruiter en ook naar de 

mentale aspecten die aan bod komen. Er wordt meteen aan de 

slag gegaan met de bevindingen van de analyse, zowel op als 

naast het paard, afhankelijk van de bevindingen. Hierna wordt dit 

toegepast te paard en wordt er gekeken of er een positieve 

verandering heeft plaats gevonden. Hierdoor heb je de kennis 

van de fysieke en mentale oefeningen zodat je optimaal aan jouw combinatie kan werken. Daarnaast is het 

mogelijk om zonder paard een uur ruiterfitheid te volgen. 

 

26 april: Dressuurclinic Sjak Laarakkers 
Sjak heeft inmiddels al een redelijke staat van dienst in de paardenwereld 

opgebouwd. Zo heeft hij talloze paarden in de sport uitgebracht en 

momenteel traint hij nog altijd meerdere paarden per dag. Verder ligt de 

nadruk op het begeleiden van een aantal gedreven leerlingen en het 

keuringsklaar maken van jonge hengsten en merries. 

 

3 mei: Proefgerichte clinic Jolanda de Nekker 
De clinic wordt verzorgd door Jolanda de Nekker. Jolanda runt in Baars 

Stal de Nekker en is ORUN 4 instructrice en ZZ-Licht jury. Jolanda rijdt 

momenteel op Lichte Tour niveau. 

Er wordt gestart met het rijden van een proef naar keuze (bij opgave 

doorgeven) waarna het half uur vol gemaakt wordt met de knel- en 

aandachtspunten uit de proef. Men dient zelf van te voren los te rijden. De 

mogelijkheid bestaat om de proef op te nemen waarbij het commentaar dan 

ingesproken wordt. De deelnemer dient hier zelf voor te zorgen.  

 

Voor meer informatie: zie startlijsten.nl 

Opgave via: evenementen@rvenpcsteenwyck.nl 


