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Nieuwsbrief Kring Uden 
Augustus 2014 

 

Het is alweer een tijdje geleden sinds de uitgave van de vorige nieuwsbrief. Vandaar dat er nog een aantal bijzondere 
prestaties van het afgelopen seizoen te benoemen zijn. Wij als kring bestuur, zijn enorm trots op al onze ruiters en 
amazones.  
Het nieuwe outdoor regio-kampioenschap staat alweer bijna voor de deur en we willen dan ook alle deelnemers aan dit 
evenement heel veel succes wensen. 
Naast alle kampioenschappen zijn we als bestuur natuurlijk ook volop bezig met de fusering met kring Cuijk. Er komt een 
ledenvergadering aan, waarbij we niet alleen bestuursleden verwachten, maar vooral veel leden; Ruiters, amazones en 
mensen die wekelijks op de wedstrijden te vinden zijn. Wij vinden het heel  belangrijk dat zij laten weten wat ze tot nu toe 
van de samenwerking vinden en hoe zij over de samenwerking in de toekomst denken. Verder in de nieuwsbrief kunt u hier 
meer over lezen. 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Het bestuur van Kring Uden. 

KNHS kampioenschappen  

Indoor 2014 

 

 

Namens Kring Uden van harte gefeliciteerd met deze prachtige, bijzondere prestatie! 



 

 

 

 

Nieuws vanuit het Kring Bestuur 

 Ledenvergadering m.b.t. de fusering met kring Cuijk 
Dit is een korte oproep voor alle ruiters, amazones, mensen uit het veld 
die wekelijks op de wedstrijden te vinden zijn.  Het bestuur van Kring 
Uden vraagt jullie om op dinsdag  16 september te komen luisteren 
naar de plannen m.b.t. de fusie met kring Cuijk. Ook zal er gevraagd 
worden naar jullie ervaringen en ideeën over de fusering.  
Dit is jullie kans om je stem te laten horen als het gaat om de 
wedstrijdkalender, selectiewedstrijden en de selectieprocedure. 
Op deze bijeenkomst worden zowel leden van kring Uden als van kring 
Cuijk verwacht en wordt geleid door een aantal personen van het 
regiobestuur en dhr. Sjef van Roovert. 
Hopelijk ziet eenieder het belang om naar deze ledenvergadering te 
komen op 16 september om 20.00 uur, in zaal de Beukenhof  – 
Odiliapeel.  Tot dan! 

             

Zorg je ervoor dat…  
je wedstrijddocumenten in orde zijn? 
Rondom de kampioenschappen zijn er altijd 
diverse waarschuwingen over het in orde 
hebben van je wedstrijddocumenten 
(paspoort, startpas, etc.).  
Het is echter niet de bedoeling dat je alleen 
tijdens de kampioenschappen deze 
documenten in orde hebt. Op alle KNHS 
wedstrijden ben je verplicht om de volgende 
papieren bij je te hebben; 
- Je startpas 
- Het correcte paspoort van de pony/het 
paard, met daarin: 

- Ent gegevens (met een basisenting). 
- Chipnummer (afgestempeld) 
- Meetgegevens (bij pony’s) 

Dus zorg jij er ook voor dat je dit altijd bij je 
hebt? Dan hoef je jezelf geen zorgen te 
maken bij een onverwachte controle. 
Via de onderstaande link lees je alles over 
de wedstrijddocumenten. 
https://www.knhs.nl/kenniscentrum/deelname-aan-
wedstrijden/tijdens-de-wedstrijd/controle-
wedstrijddocumenten    
 
 
 

Wedstrijdkalender 
Het zomer seizoen loopt alweer zachtjes aan op zijn einde, vandaar 
dat alle wedstrijden voor het nieuwe winterseizoen alweer bekend 
zijn. Ook zijn de selectiewedstrijden voor het indoorseizoen bekend. 
De kringbesturen hebben besloten om komend seizoen voor de 
klasse B t/m Z2 dressuur op dezelfde wedstrijden selectie te rijden. 
Dat betekent dus geen aparte selectiewedstrijden meer voor 
verschillende klassen.  
 
Kijk op www.kring-uden.nl voor de volledige wedstrijdkalender! 

 

Bixiedag Heesch 
Er is weer een leuke Bixiedag op komst!  
Op 31 augustus wordt deze in Heesch door de kleine Parcival 
georganiseerd. 
Onderdelen op deze dag zijn als volgt: 
* Bixie dressuur 
* Estafetterace (met pony) 
* Verrassingsspel (zonder pony) 
* Stoelendans. 
* Kennisquiz.  
* Versier je pony! 
Verder zijn er nog leuke activiteiten/spelletjes zoals;  Sjoelen, een 
kleurwedstrijd, paardentaarten maken, zoek de speld in de 
hooiberg en natuurlijk is er een prijs voor de mooist verkleedde 
combinatie! 
Opgeven kan via dekleineparcival@kpnplanet.nl.  

 

 Bijscholing secretariaten 
Op woensdagavond 3 september om 20.00 uur 
organiseert de kring een bijeenkomst voor alle 
secretariaten van kring Uden en kring Cuijk. 
Op deze avond zal nogmaals uitleg worden 
gegeven over het concours programma, het 
nieuwe mijn knhs, het maken van 
vraagprogramma’s, Bixierubrieken op je wedstrijd 
verrijden en ook wordt herhaald wat wij als 
kringbestuur van de organisatie van een 
selectiewedstrijd verwachten. Ook kunnen er 
onderling tips en trics worden uitgewisseld. 
Voor sommigen zal het een opfrisavond zijn, 
terwijl er voor anderen misschien een wereld 
open gaat. Hoe dan ook, als secretariaat  is het 
goed om erbij te zijn.  
 

Wist je dat… (voor de jeugd) 
De KNHS elke maand een leuke 
prijsvraag op haar website plaatst? 
Je maakt dan elke maand kans op 
leuke prijzen! Kijk snel op 
https://www.knhs.nl/paard-en-
kids/prijsvraag.  

https://www.knhs.nl/kenniscentrum/deelname-aan-wedstrijden/tijdens-de-wedstrijd/controle-wedstrijddocumenten
https://www.knhs.nl/kenniscentrum/deelname-aan-wedstrijden/tijdens-de-wedstrijd/controle-wedstrijddocumenten
https://www.knhs.nl/kenniscentrum/deelname-aan-wedstrijden/tijdens-de-wedstrijd/controle-wedstrijddocumenten
http://www.kring-uden.nl/
mailto:dekleineparcival@kpnplanet.nl
https://www.knhs.nl/paard-en-kids/prijsvraag
https://www.knhs.nl/paard-en-kids/prijsvraag


Uitgelicht! 

 

   
  

1. Ik ben Pieter van Wiechen. 
 

2. Lid van vereniging  L.R. Jeanne D’Arc  Zeeland. 
 

3. Mijn persoonlijke klassement  Z 8-tal,  Z2 Dressuur,  Z Springen en Z eventing. 
 

4. Mijn lievelings-/toppaarden zijn Tudor en Newton, omdat zij als het moeilijk wordt nog net een beetje meer d’r 

best doen. 

5. Mijn mooiste triomf op paardengebied is het EK Eventing in Oostenrijk. 
 

6. De allergrootste blunder die ik heb gemaakt is in het Z dressuur na de uitgestrekte galop over het hekje de rijbaan 
uitspringen.  
 

7. Bijzondere prestaties het laatste Indoor Kampioenschap springen in de klasse M, waar ik kampioen ben 
geworden en ook ben ik diverse malen Nederlands kampioen Veteranen springen geweest, zowel indoor als 
outdoor. 

  
8. Wat ik het allermooiste en geweldigste van de paardensport/-wereld vind ik met dieren en mensen omgaan en 

het leren winnen en verliezen.  
 

9. Mijn allergrootste idool/voorbeeld is: die heb ik niet. 
 

10. De verwachting voor mijn toekomst in de paardensport is doorgaan zolang ik het kan en durf.   
 

11. Mijn tip/advies voor jullie is  diervriendelijk 
 blijven en plezier houden in de paardensport.  
 

12. Tot slot wil ik nog even kwijt dat ik hoop dat   
de paardensport voor iedereen betaalbaar  
blijft,  zeker voor de amateurs.  

 

Eens in de zoveel tijd wordt er door het bestuur van Kring Uden een ruiter of amazone binnen onze kring ‘uitgelicht’ en 
mag hij/zij voor een bepaalde periode in de spotlight van Kring Uden staan.  
Deze keer hebben we Pieter van Wiechen uitgekozen, hieronder stelt hij zich voor. 
 



 
  

Pony’s  Dressuur 
2e plaatsen: 

A-B:  Lieke van Gorkum met Didi - Heeswijk-Dinther 
C-Z1/Z2: Jolijn Cuppens met King – Nistelrode 

 
3e plaats: 

C-Z1/Z2: Elja van Doorn met Marieton’s Vivaldie - Mariaheide 

Pony’s Springen 
2e plaats: 

C-L: Fleur v. Erp met Sunny – Boekel 
 

3e plaats: 
C-M: Megan v.d. Pol met Mr. Baco - Heesch 

 

Paarden Springen 
Kampioenen: 

Kl. L: Isabelle v. Dommelen met Dunja v.d. Hoogeweg –Oss 
Kl. Z: Aniek Diks met Lorain - Heeswijk-Dinther 

Kl. ZZ: Jarno v. Erp met Baldewijn - Oss 
 

1e plaats: 
Kl. L: Niels v. Tilburg met Unbelivia – Haren 

 
2e plaats: 

Kl. ZZ: Aniek Diks met Bonitha - Heeswijk-Dinther 
 

3e plaatsen: 
Kl. B: Bobbie Maijoor met Denver – Haren 

Kl. B: Ruud v.d. Heijden met Obora – Nistelrode 
Kl. L: Stef v. Tilburg met Zodiepop - Haren 

Kl. M: Melanie v.d. Pol met Betje - Oss 
Kl. ZZ: Sjors v. Oorschot met Zaidin idwj - Oss 

 

Paarden Dressuur 
Kampioen: 

Kl. L1: Rianne v.d. Werken  
met Eros - Herpen 

 
3e plaats: 

Kl. M2: Yvette v.d. Ven met Chaina - 
Boekel 

 

Uitslag Brabantse Kampioenschappen 
Indoor 2014 

Indoor Brabant   
Nationale rubrieken 2014 

Paarden  Springen klasse ZZ 
 

Winnaar:  Sophie Claasen met Belisina -Vorstenbosch 
2e plaats: Sjors van Oorschot met Zaidin IDWJ - Oss 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dressuur Pony’s 
A-B:  Lieke v. Gorkum met Didi - Heeswijk-Dinther 
B-B:  Elise Duiker met Jawah - Boekel 
C-B:  Lot v.d. Broek met Liberty - Nistelrode 
D-B:  Nienke de Haas met Dyanne - Erp 
E-B:  Linda Dekkers met Iduna - Ravenstein 
A-L1:  Elise Duiker met Mousse - Boekel 
B-L1:  Lieke Blokx met Tanja’s Lizzy - Zijtaart 
C-L1:  Senna v. Tilburg met Julius - Ravenstein 
D-L1:  Jill v.d. Wielen met Incredible - Nistelrode 
E-L1:  Moby v.d. Velden met Coco Chanel - Heeswijk-Dinther 
AB-L2:  Shanti v.d. Steen met Silver Toy - Zeeland 
C-L2:  Romy v. Roessel met Sharon - Heeswijk-Dinther 
DE-L2:  Elja v. Doorn met King Stayerhof’s Jango - Mariaheide 
B-M1/M2:  Maxi Swanenberg met Saartje - Ravenstein 
C-M1:  Imke v.d. Hoven met Peelhoven’s Kevin - Veghel 
DE-M1:  India Brands met Comtesse vd  Beekerheide - Zeeland 
DE-M2:  Britt Konings met Zino - Veghel 
C-Z1/Z2: Elja van Doorn met Marieton’s Vivaldie - Mariaheide 
DE-Z1: Sharon Cuppen met Gold - Zeeland 
DE-Z2:  Michelle v. Berkum met Orchid’s Latyssa - Berghem 
 

Springen Pony’s 
A-B:  Isabeau v. Erp met Amigo - Boekel 
B-B:  Geertje v. Aarle met Gomes - Heeswijk-Dinther 
C-B:  Geertje v. Aarle met Doet ie anders nooit - Heeswijk-
Dinther 
D-B:  Fabienne Wijdeven met Shakira - Zeeland 
E-B:  Iris v. Hooft met Maestro - Haren 
C-L:  Fleur v. Erp met Sunny - Boekel 
DE-L:  Megan v.d. Pol met Casino Royal - Heesch 
DE-M:  Megan v.d. Pol met Mr. Baco - Heesch  
DE-Z:  Max de Mol met Kantje’s Cobra - Nistelrode 
DE-ZZ:  Cris Tonies met Tick Tock Two Tone - Heesch 

Springen Paarden 
Kl. B:  Maud v.d. Bogaart met Cappuccino - Nistelrode 
Kl. L:  Jan Smolders met Keep dreaming - Volkel  
Kl. M:  Marion v. Dommelen met Luxor v.d. Rietvenne - Boekel 
Kl. Z:  Melanie v.d. Pol met Betje - Oss 
Kl. ZZ:  Alexander Vincentius met Courville L - Nistelrode 

Dressuur Paarden 
Kl. B:  Marianne v. Vugt met Chapeau - Zeeland 
Kl. L1:  Hanny Willems met Ewald - Volkel 
Kl. L2:  Maartje te Braak met Dizzy Tika - Berghem 
Kl. M1:  Sofie v. Vugt met Ravanti - Vorstenbosch 
Kl. M2:  Marleen Sevenster met Cyra - Boekel 
Kl. Z1:  Yvette v.d. Ven met Chaina - Boekel 
Kl. Z2:  Vienna Romp met Darshan - Herpen 

Kring Kampioenen 

 

Deze Nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur Kring 
Uden. Voor meer informatie, zie www.kring-uden.nl. Voor 
vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij 
willemijn.vulders@gmail.com.  

 

Afdelingsdressuur Pony’s: 
Viertal CDE-L: PSV St. Lambertus Veghel 
Zestal  CDE-L: PSV St. Lambertus Veghel 
 

Afdelingsdressuur Paarden: 
Viertal klasse L: LR St. George Schaijk 
Viertal  klasse M: LR de Heemskinderen  Nistelrode 
Viertal klasse Z: RSV Roland Volkel  
Zestal  klasse L: PSV St. Lambertus Veghel 
 
 

http://www.kring-uden.nl/
mailto:willemijn.vulders@gmail.com

