
 

Toelichting aangeboden activiteiten:  
 
Zaterdag ochtend 3 juli Paard meten en wegen door Johorse: 
Waarom uw paard wegen? 
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom vrijwel iedereen nauwkeurig zijn of haar gewicht kent?  
En waarom in elke huis/dierenartspraktijk een weegschaal is gevestigd? 
Het is belangrijk om het ‘exacte’gewicht te weten omdat deze een belangrijke rol speelt bij vrijwel 
alle zaken die in verband staan met de gezondheid van mens en dier. 
Een aantal zaken op een rijtje: medicatie, voeding, transport en ontworming. 
Met het uitvoeren van een body condition score (BCS) bij jou paard/pony krijg je een indruk van de 
vetbedekking onder de huid en tevens van de mate van bespiering. 
De JOHORSE.nl body condition score geeft aan of een paard/pony te dik, te mager, of goed op 
gewicht is. Op basis van de uitslag kan advies gegeven worden over het rantsoen en/of de intensiteit 
van de training. Omdat zowel het rantsoen als de prestatie of training niet altijd hetzelfde blijft, kan 
de BCS veranderen wanneer het evenwicht tussen opname en behoefte verschuift. 
Uw kunt u paard deze ochtend laten meten, wegen en krijgt een body condition score toelichting.  
Voor nog meer informatie: https://johorse.nl/ 
 
Zaterdag middag 3 juli Eventing training bij en met Chantal Mechelenbrink 
Bij Chantal thuis in Ursem een eventing training volgen met je pony of paard wie wil dit nou niet!!  
Er staan allemaal vaste hindernissen die onder begeleiding van Chantal uitgelegd gaan worden. 
 
Zondag 4 juli Schriktraining door Marjolein van de Berg: 
Marjolein begeleid jou en je paard door een parcours met spannende objecten. Zie het als een 
uitdaging om met rust en ontspanning de obstakels te trotseren en vergroot de vertrouwensband 
tussen jou en je paard.  
 
Zaterdag 31 juli Proefgerichte dressuur clinic door Marlon van Wisse: 
Grand Prix jurylid en trainer / coach Marlon van Wissen zal jou begeleiden in het verbeteren van 
jouw proef tijdens de proefgerichte clinics van 30 minuten.  
Het maakt niet uit welk niveau je rijdt. Combinaties van B t/m Grand Prix zijn welkom. Ook voor 
eventing ruiters die hoger willen scoren in hun dressuurproef. Vele ruiters gingen jou al voor! 
Tijdens de clinic is het de bedoeling dat je eerst je proef rijd en daarna met Marlon met oefeningen 
aan de slag gaat. Je dient zelf voor een voorlezer en iemand die de proef filmt te zorgen zodat je later 
je proef met daarbij het commentaar van Marlon kan terug kijken. 
Voor nog meer informatie: https://marlonvanwissen.com/proefgerichte-clinics/ 
 
Op zaterdag 28 augustus Zit en houding les door Carmen Schalk: 
Naast de mogelijkheid om onder het zadel op je paard of pony dressuurles te krijgen kan je ook op de 
simulator plaats nemen. Goed paardrijden begint bij een onafhankelijke zit. Een training op de 
simulator helpt de ruiter/amazone bewust te worden van het eigen lichaam en de hulpen. Eventuele 
scheefheden van de ruiter/amazone en spanning in het lichaam worden duidelijk zichtbaar op de 
simulator en maakt dat dit een prachtige aanvulling is op de training in het zadel. Er kan gekozen 
worden uit een les op de simulator, te pony/paard of beide. (voor beide dient u 2 lessen te boeken) 
Voor nog meer informatie: https://www.zitenhouding.nl/ 
 
Zondag 5 september Working Equitation les door Karin van der Sluis: 
De wortels van WE liggen in Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk. Stemhulpen, handhulpen, houding– 
en zithulpen zijn toegestaan. WE kent vier onderdelen. Deze clinic richt zich op het onderdeel “trail”. 
Hierin ligt de nadruk op harmonie, ontspanning, “durchlassigkeit”, lichtheid van de hulpen en “the 
will to go” Met andere woorden: paardvriendelijke dressuur zonder dwang.  
Karin in het kort: 

https://johorse.nl/


 

Karin is WE-instructrice en jurylid. In 2010 is ze uitgeroepen tot FNRS-instructrice van het jaar. Verder 
is ze commandant van showgroep “The Black Pearls”, heeft ze als instructrice een jonge 
carrouselgroep onder haar hoede en is ze carrousel jurylid. Ook geeft ze al jaren dressuur, spring- en 
menles. 
 
Zondag ochtend 10 oktober Valtraining en ruiterfit door Carlijn Dekker: 
De training bestaat uit ruiterfitheid en valtraining. Tijdens deze training worden de ruiters begeleid 
door een gediplomeerd JBN instructeur en door mij zelf. De ruiters kunnen tijdens de training veel 
oefeningen verwachten voor balans, coördinatie en valbreken. 
 
N.n.t.b. datum in oktober Springtraining door Arjan van Diepen: 
Op het terrein van de Beemster Ruiters zal Arjan een spring training gaan verzorgen.  


