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Na een spannende selectiewedstrijd eind maart waarbij de proeven 

van de 12 Beloften beoordeeld werden door Marlon van Wissen zijn 

er 6 talenten uit gekomen. 

De komende 9 maanden zullen zij keihard gaan trainen in de dressuur-, 

mentale- en ruiterfittrainingen. Tevens rijden zij vanaf augustus 4 KNHS 

proeven en zullen ze deelnemen aan alle FNRS proevendagen en een 

aantal interessante clinics.

Sponsor

Harry's Horse ondersteunt het talententeam financieel en zorgt dat ze er 

piekfijn uitzien met mooie kleding en dekjes. Wij zijn super trots op deze 

fantastische sponsor en hopen op een succesvolle samenwerking. 

Naast deze (nieuwe) sponsor ondersteunen Adelinde Cornelissen, Marlon 

van Wissen en Sanne Beijerman ook dit jaar ons mooie plan weer. 

Toekomst

Het EquiTalent Plan is een zeer ambitieus plan waarvoor wij nog steeds 

op zoek zijn naar sponsoren. Dit omdat we ernaar streven om de kosten 

voor de talenten zo laag mogelijk te krijgen. 

Enkele opties zijn: het sponsoren van de Ruiterfittrainingen, clinics of bij-

voorbeeld het Talent van het jaar. 

Mocht u interesse hebben in een van deze sponsoropties, neem dan 

contact op via info@stalhetkabel.nl

Column 
Barbara Wielders

Paardrijles

Leren paardrijden; voor veel kin-

deren de ultieme droom. Voor 

sommige kinderen wordt de wens 

omgezet in werkelijkheid. De bof-

konten! Trots als een pauw stappen 

deze kinderen rond op de nieuw 

aangeschafte stoere rijlaarzen. Maar 

gewone rubber laarzen en een strak-

ke legging roept ook al snel associa-

ties op met een echte amazone. Cap 

op de kop en gaan met die banaan. 

De eerste lessen zijn meestal een 

succeservaring. Daar zorgen erva-

ren instructeurs en lieve pony’s wel 

voor. Het rondstappen door de bak 

is een geweldige ervaring. Het kra-

ken van het zadel, de geur van paar-

den, het gevoel om op zo’n prach-

tig en lief dier te zitten; voor veel 

kinderen kan het paardrijden niet 

meer stuk. Een succesvolle carrière 

in deze sport ligt in het verschiet. 

Tenminste, zo lijkt het.

Maar dan. Na een aantal weken 

gluurt de werkelijkheid om een 

hoekje. Als eerste moet er natuurlijk 

gepoetst en gezadeld worden. Niet 

alle pony’s zijn even schoon. En ook 

zit er wel eens een eigenwijsje tus-

sen die de ponybillen demonstratief 

naar je toedraait als je in stal komt. 

Hellup, wat moet je? En dan hebben 

we het nog niet eens over het vast-

maken van al die riempjes en ges-

pen. Kortom, voordat kinderen een-

maal te paard zitten, moet er best 

wel wat gebeuren. En ouders leren 

mee. De één met wat meer plezier 

dan de ander.

Ook de les zelf krijgt na een aantal 

weken een ander karakter. De hulp 

neemt af en er wordt geoefend met 

zelf doen. Dat valt nog niet mee. 

Er kan heel wat worden af gezucht, 

gesteund en gemopperd. Er ontstaan 

voorkeuren voor pony’s en verschillen 

tussen goede en minder goede les-

sen. Het gevoel van kinderen komt 

in beweging. Lukt het om zelfstandig 

over te steken of krijg je Snowy nog 

echt niet achter Flash vandaan? En 

ligt het dan aan mij of aan de pony? 

Waardevolle (levens) lessen. 

Goede begeleiding is essentieel. 

De instructeurs die lesgeven aan 

kinderen moeten van vele markten 

thuis zijn. Kennis van de paarden, 

vaardig in duidelijk uitleggen, maar 

zeker ook kundig in het begeleiden 

van kinderen. Want zoals het boven-

staande illustreert komen er nogal 

wat processen op gang tijden het 

leren paardrijden. Intens geluk en 

ultieme frustratie. En dat allemaal in 

één les; hoe bijzonder is dat!

Zondag 23 april krijgen onze 

instructeurs een cursus 'Kinderen 

leren paardrijden'. Een cursusdag 

waarbij de pedagogische theorie 

wordt benaderd vanuit praktijk 

situaties die herkenbaar zijn voor 

iedereen die te maken heeft met 

kinderen en paarden. Deze cur-

sus wordt begeleid door Barbara 

Wielders, schrijfster van onze 

column.

www.kinderenlerenpaardrijden.nl

Ulixes heeft boven de 60% in de Intermediaire 2 behaald en mag nu 

officieel Grand Prix starten! Dit is het hoogste niveau in de paardensport. 

Een mooie mijlpaal dus voor Sanne & Ulixes!

Cursus 
'Kinderen leren paardrijden'

Ulixes naar de Grand Prix!

EquiTalent Plan 2017
ondersteund door Harry's Horse!

Barbara

De talenten: 

Anneke Sloof

16 jaar, rijdt op Luciano.

Ben Ham

14 jaar, rijdt op Fleur 

Bobby v/d Raad

11 jaar, rijdt op Puck 

Nynke Florisson

15 jaar, rijdt op Contra 

Senna Graner

13 jaar, rijdt op Bolero

Zoë Perkins

17 jaar, rijdt op Britt

Volg je ons al op 
Facebook?

www.facebook.com/

stalhetkabel

kinderenlerenpaardrijden
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Paarden update
Brownie is de nieuwe pony van 

Jente Kroonsberg. Heel veel plezier 

met deze knappe stoere jongen!

Bram is te koop, voor meer infor-

matie kun je contact opnemen met 

Ronald. www.rosasporthorses.nl

Fiësta is zadelmak en wordt gere-

den door Rosalynn en Esmee, dit 

doet hij super braaf!

Baby nieuws
Anita de Schipper (instructrice veu-

lenlessen op woensdag) is zwanger!

Ook verwacht Manon Wallaart (vol-

tige) haar 2e kind!

Rocky is begin mei uitgerekend. 

Ze is op dit moment met zwanger-

schapsverlof en geniet lekker van 

wat rondjes stappen en een beetje 

grazen. 

Instructeurs 
Naomi is gestopt met lesgeven, 

zij zal af en toe nog wel invallen. 

Silke stopt per 1 augustus bij Stal 

't Kabel, ze gaat dan een oplei-

ding volgen in Engeland. 

Diana is onze nieuwe instructrice. 

Zij verzorgt nu de lessen op don-

derdag en zaterdag en zal uiteinde-

lijk de taken van Silke overnemen.

Laatste
nieuws

India van Leeuwen 
Z-ruiter en medewerker Stal 't Kabel.

Hoi, ik ben India van Leeuwen en 16 jaar oud. Samen met mijn 

paard Call me Handsome (Callie) rijd ik actief wedstrijden in de 

klasse Z1 dressuur.  

Aan het einde van dit jaar wil ik 

graag winst hebben gereden in 

de klasse Z2 dressuur en wil ik 

graag Junioren gaan starten. Ook 

rijd ik in het Hippisch Trainings 

Centrum, dat helpt mij om in de 

topsport te komen en om school 

en paarden goed te kunnen com-

bineren. Ik heb Callie inmiddels 

al bijna 3 jaar en zijn wij binnen 1 

jaar van het B tot het Z gereden. 

Voordat ik Callie kreeg reed ik in 

het eerste Talentenplan van stal 

op Goldy daardoor heb ik onwijs 

veel geleerd! Op zaterdagoch-

tend werk ik op stal samen met 

Rosalynn. Daar doen wij het stal-

werk, longeren wij de paarden 

en rijden we af en toe. Volgend 

schooljaar ga ik de nieuwe paar-

densport opleiding doen op het 

Lentiz College in Maasland. Daar 

heb ik onwijs veel zin in! Het 

was nog best spannend want er 

waren maar 25 plekken en meer 

dan 50 aanmeldingen! Ook wil ik 

Sanne heel erg bedanken voor de 

top begeleiding van Callie en mij!  

India

KNHS successen leden RVNV

Er zijn de afgelopen maanden al een aantal KNHS wedstrijden bij ons 

op stal geweest (in totaal zijn die er 10 per jaar). Onze ruiters doen 

hier enthousiast aan mee! 

Onderlinge wedstrijd 

9 april hadden werd de reguliere wedstrijd omgezet naar een onder-

linge wedstrijd i.v.m. de uitbraak van droes in de omgeving. Tijdens 

deze wedstrijd heeft iedereen minimaal 1 winstpunt gereden!

Deelnemers

B pony's: Kedi Glebbeek (Arvalon). M1 pony's: Esmee Boers 

(Miracle). B paarden: Rosalynn Prooij (Verbena), Fleur Nieuwenhuijs 

(Waletto), Laura Geurtsen (Relex), Celine Hillenaar (Harvey), Jessica 

Buter (Gerard). L1 paarden: Anne Van Winkoop (Coco), Marisa Wilkes 

(Union Jack), Suzanne Beets (Ramzi), Amina Thompson (Rambo), Tessa 

Sprunken (Abellamy). L2 paarden: Sanne Kroonsberg (Why Not). 

M1 paarden: Elvira Van Wirdum 

(London's Pride). 

Young Leaders Program
Wie rijdt, die leidt.

Via Rosa Sporthorses zijn de afgelopen maanden meerdere paarden 

van eigenaar gewisseld. Een aantal hiervan is zelfs naar China afgereisd! 

Momenteel trainen we een aantal jonge paarden en pony's. De komende 

tijd zullen we bij fokkers en veilingen op zoek gaan naar nieuwe talentvolle 

paarden. Onze nieuwste aanwinst is Janis, een 3-jarige merrie die volledig 

springgefokt is. Een belofte voor de toekomst!

Zoek je een paard of wil je je paard verkopen en/of in training zetten 

dan kan je altijd contact opnemen met een van Ronald of Sanne!

www.rosasporthorses.com

rosasporthorses

Brownie

Bram Ivy Janis

Laatst ontvingen we een mail van de moeder van een 

van onze jongere ruiters met de aanhef: 'Plezier op Stal 

’t Kabel'. In deze mail gaf zij aan dat haar dochter het 

zo leuk vindt om op de manege te zijn, bezig te zijn met 

alles wat met pony’s te maken heeft en of er misschien 

klusjes waren waar ze bij kon helpen: dat zou haar zoveel 

plezier brengen!

Het Young Leaders Program, door de KNHS in samen-

werking met jet NOC*NSF ontwikkeld,  is precies het-

geen dat aansluit op ruiters die graag bezig zijn op de 

manege en daarmee in een gestructureerd programma 

hun mentale en maatschappelijke vaardigheden ontwik-

kelen. Informeel leren noemt men dat, met het doel om 

te kunnen samenwerken, plichtsbesef te kweken, zelfver-

trouwen op te bouwen, anderen te helpen en vooral... te 

leren met plezier! Steeds meer maneges nemen deel aan 

dit prachtige programma en zijn, samen met de deelne-

mers erg enthousiast!

“De omgang met paarden leert mensen helder te com-

municeren, consequent te zijn en het doorzettingsver-

mogen wordt op de proef gesteld. Discipline en plichts-

besef zijn normaal voor iedereen die paarden traint en 

verzorgt. Deze leiderschapskwaliteiten die door paarden-

sporters als vanzelfsprekend worden beschouwd, heb-

ben een grote meerwaarde in de huidige maatschappij. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de omgang met paar-

den op elk niveau een beroep doet op sociale, mentale 

en maatschappelijke vaardigheden, die later in het leven 

van grote waarde zijn. Samengevat: De omgang met 

paarden ontwikkelt leiderschap.” (Bron: KNHS)

Het YLP is een meerjarig programma, opgebouwd in een 

aantal stappen, met 4 leiderschapsniveaus. Jongeren 

worden hierin uitgedaagd 

om hun kwaliteiten rondom leiderschap te ontwikkelen. 

Instromen kan op ieder, passend niveau.

Voorbeeld: In niveau 1 (leeftijd 8-10 jaar) is het thema 

‘helpen’. De kinderen die zich mogen aansluiten bij het 

programma zullen wekelijks op een vaste tijd, onder 

begeleiding van de coach aan de slag gaan om badges 

te behalen. Denk aan taken op de manege die ze mogen 

doen, pony’s poetsen, harnachement controleren, waar-

bij het belangrijk is dat ze die taken goed leren plannen, 

waarbij wordt samengewerkt en waarbij je elkaar helpt. 

Bij de hogere leeftijdscategorieën komen o.a. zaken als 

organiseren, meedenken en leiding geven aan bod.

De competenties worden ontwikkeld door middel van 

verschillende gethematiseerde activiteiten. Elke afgeron-

de activiteit wordt beloond met een “badge” op niveau 

1 t/m 3 en met een “onderscheidingsteken” op niveau 4. 

De behaalde badges en onderscheidingstekens worden 

bijgehouden in een persoonlijk leerpaspoort. Jongeren 

worden gedurende het traject begeleid en ondersteund 

door coaches Ingrid en Rosalynn, zij hebben vorige 

maand samen met Sanne Winters de Masterclass gedaan 

en hun coach certificaat behaald en zijn erg enthousiast 

om met de ruiters aan de slag te gaan!

Eind juni zal er een informatiebijeenkomst op de 

manege worden georganiseerd, de uitnodiging 

ontvangen jullie binnenkort. Bij deze bijeenkomst 

is iedereen van harte welkom is om verder inhou-

delijk te ontdekken wat dit programma te bieden 

heeft. In september 2017 gaan we van start!
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Starterspakket
Ieder kwartaal bieden wij een starterspakket aan. Dit is 

een serie van 5 lessen voor beginnende ruitertjes vanaf 

7 jaar. In deze 5 lessen leren zij alles over poetsen, opza-

delen en uiteraard ook de beginselen van het paardrij-

den. Na 5 lessen kijken we in welke les ze in kunnen 

stromen. 

Kosten: €135,-

Leeftijd: vanaf 7 jaar

Crosslessen
We gaan weer beginnen met de crosslessen! Iedereen kan zich hiervoor 

opgeven (in overleg met je instructeur) en mensen die niet op ’t Kabel rij-

den zijn ook welkom. 

 

Kosten: Manegepaard €35, eigen paard €20. 

Data: Iedere eerste zondag van de maand (zie kalender)

Weidegang
In het paasweekend zijn de paarden 

voor het eerst dit jaar de wei weer 

op gegaan!

Geen les feestdagen
De komende periode zijn er een 

aantal feestdagen waarop de les-

sen niet doorgaan. De gemiste 

lessen kunnen ingehaald worden 

in het 2e kwartaal van 2017 (april, 

mei, juni).

17 april 2e Paasdag

27 april Koningsdag

25 mei Hemelvaartsdag

5 juni  2e Pinksterdag

Ponyrijden 
vanaf 4 jaar 

Iedere eerste zondag van de 

maand is er ponyrijden voor kin-

deren vanaf 4 jaar. De kinderen 

worden een half uur vermaakt op 

een pony die vastgehouden wordt 

door een naastloper. 

Kosten: €8, inclusief een glaasje 

limo na het rijden.

April 
2 Ponystappen 

Spring inschrijfles 

23 Springen & Vaardigheid

30 Clinic Zoë Kuintjes

Mei 
7 Ponystappen

Cross inschrijfles

14 KNHS

21 Proefjesdag St. de Aanloop

 Clinic Sanne Winters voor  

 Stichting Tegenkracht

25 Jumping Maassluis

28 KNHS

 Sportfair Haarlemmermeer

Juni 
3 t/m 5 Ponyweekend

10 & 11 FNRS proeven

16 t/m 18 Concours 

Haarlemmermeer

Juli & Augustus
2 Ponystappen

Cross inschrijfles

9 Equilon

22 t/m 24 Tienerweekend

24 juli t/m 6 aug. Zomersluiting

30 KNHS

31 juli t/m 4 aug. Zomerlease 

27 aug.  KNHS

Activiteiten Ponyweekend
Slapen op de manege! 

Wil je ook zo graag een keer op de 

manege logeren vlakbij je lievelings-

pony? En dan 3 dagen alleen maar 

activiteiten met pony’s doen? Wat 

we onder andere gaan doen: iedere 

dag paardrijden, voltige, zeskamp, 

buitenrit, springen, film kijken, rui-

terfitheid, 1 nachtje slapen op de 

manege...

Kosten: €185,-

Leeftijd: vanaf 7 jaar.

Opgeven
of meer info

Wil je je opgeven voor een 

van de activiteiten of wil je 

nog iets meer informatie? 

Stuur dan een mail naar 

info@stalhetkabel.nl 

Ingrid Huisman werkt bij 

ons op kantoor en zal je zo 

snel mogelijk terug mailen. 

Kijk- & luisterlessen
Publiek welkom bij de lessen

Iedere (+/-) 6 weken is er de mogelijkheid om 

een kijkje te komen nemen bij de lessen. Normaal 

gesproken verzoeken wij het aanwezige publiek om 

plaats te nemen in de kantine, dit is voornamelijk 

bevorderlijk voor de rust en concentratie tijdens 

de lessen. Maar een keer per 6 weken is er nu de 

mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op de 

tribune. 

Voor het komende jaar zijn dit de volgende 

weken:

1 - 6 mei

19 - 24 juni

17 - 22 juli (+ uitreiking rapporten)

4 - 9 september

16 - 21 oktober

27 november - 2 december

Brandweer 
Maandag 3 april was de brandweer 

bij ons op bezoek. Zij hadden een 

training om te oefenen hoe zij een 

te water geraakt paard kunnen red-

den. Brave Lisa deed het super goed 

als 'slachtoffer'. Ze hoefde natuurlijk 

niet echt het water in!

Clinic Sanne 
Stichting Tegenkracht 

Stichting Tegenkracht zet zich in om het voor kanker-

patiënten mogelijk te maken om te sporten vanaf het 

moment dat zij de diagnose krijgen. Zij bieden hierbij 

sportbegeleiding op maat en financiële hulp. 

Zondag 21 mei zal Sanne Winters (Subtop-amazone)  

op haar thuisbasis, Stal ‘t Kabel te Nieuw-Vennep pri-

vélessen verzorgen. De totale opbrengst hiervan gaat 

naar Stichting Tegenkracht.

Kosten: €35,- per combinatie (1/2 uur)

Opgeven via: dewivis@hotmail.com

Hierbij vermelden: Clinic Sanne Winters, naam, 

naam van het paard en niveau.

Meer info: www.tegenkracht.nl

Tienerweekend
Vanaf 12 jaar 

Een 3-daags ponyweekend vanaf 12 jaar.

Het programma is nog niet rond maar wat er zo 

ongeveer op zal staan is een bezoek aan een andere 

stal, een cursus toiletteren, ruiterfitheid, dressuurles, 

crosstraining, buiterrit en uiteraard een bonte avond 

inclusief een nachtje slapen op de manege! Naast dit 

alles is er uiteraard vooral heel veel gezelligheid!

Kosten: €175,- 

Leeftijd: vanaf 12 jaar.

Clinic Zoë Kuintjes 
Demonstratie & begeleiding dressuurproeven 

Zoë Kuintjes (EK Pony amazone) zit op de Johan Cruyff Academie en loopt 

stage bij Stal 't Kabel. 

Tijdens deze dag rijdt Zoë eerst een kür met een van haar toppony’s. Hierna 

is er een proefgerichte clinic waarbij Zoë de proef van de deelnemende 

combinaties beoordeelt en hier aansluitend tips over geeft.

De clinic is vol, maar jullie zijn van harte welkom op ons gezellige terras!

Kosten: Gratis

Datum: zondag 30 april, vanaf 11.00 uur.

Start: 
maandag 

1 mei



4april 2017 - jaargang 2 - nr. 2
een uitgave van Stal 't Kabel

Belangrijke gegevens
Adres:

Stal 't Kabel

Kabel 109

2153 MD Nieuw-Vennep

 

Telefoon: 0252 62 04 47

info@stalhetkabel.nl

www.stalhetkabel.nl

Colofon
De Kabelkrant is een uitgave 

van Stal 't Kabel
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Sanne Winters, Ronald Boers, 

Ingrid Huisman, Anne van 

Winkoop
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Ontwerp:

Studio ADREM 

Anne van Winkoop

www.studioadrem.nl

 
Niets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen, vermenigvuldigd of 

gereproduceerd zonder schriftelijke 

toestemming van Stal 't Kabel. Deze 

uitgave is met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld. Druk, 

zetfouten en deze snelle samenleving 

kunnen er echter voor zorgen dat 

er onjuistheden staan vermeld. 

Dit zou ons ten zeerste spijten, 

echter wij kunnen hiervoor geen 

aansprakelijkheid aanvaarden.

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) gaan we met een aantal manege-

ponys en paarden Equipespringen in Maassluis. Dit is tijdens het grote 

concours Jumping Maassluis! Wil je hieraan meedoen, meld je dan 

aan bij Ronald, hij zal bekijken of je al ervaren genoeg bent om mee 

tegaan...je moet wel springervaring hebben!

Kosten: €50,-

Meer info over het concours: www.jumpingmaassluis.nl

Jumping Maassluis

Sponsor in the spotlight 
De sponsor van deze krant is v/d Vliet Recreatie, 
en dit is tevens de sponsor van India van 
Leeuwen!

Voltigewedstrijd
Met toppaarden Joris & Connery

Plek in de springlessen  

Bij Van der Vliet Recreatie worden al uw kampeerwensen vervuld.

Zondag 2 april zijn onze 2 Voltigeteams met Joris en Connery op wed-

strijd geweest bij PSV St. Hubertus-Lisse. 

Team Connery eindigde op een mooie 2e plaats. Team Joris werd 4e in 

hun categorie. En onze knappe Joris kreeg wéér de titel 'Bestgaande 

paard van de dag'!

Van der Vliet Recreatie

Lisserweg 40

2156 LC Weteringbrug

071-3312212

info@vdvliet-recreatie.nl

www.vdvliet-recreatie.nl

www.kampeer-gigant.nl

Openingstijden

Maandag 

t/m vrijdag  09:00 - 17.30

Zaterdag  09.00 - 17.00

Zondag   Gesloten

Zondag 28 mei 2017 staat gemeente Haarlemmermeer weer in het 

teken van de jaarlijkse SportFair. Het wordt de zevende keer dat 

SportFair plaats vindt bij de Toolenburgerplas. 

 

Anita en Ingrid zullen aanwezig zijn met onze foodtruck. Ze zullen geen 

eten verkopen, maar wel mooie praatjes ;)

Zoals elk jaar komen er ook weer pony’s voor ponystappen en als het 

net zo gezellig druk wordt als vorig jaar wordt het zeker een succes!

We hebben op vrijdagavond (19.00 uur) en zaterdagochtend 9.00 

uur plek in de springlessen. Heb je hier interesse in? Stuur dan een 

mail naar info@stalhetkabel.nl

Sportfair Haarlemmermeer 2017

Equilon
Een sportief en zomers evenement, niet alleen 
voor ruiters!

Concours Hippique 
Komt terug in 2017! 

Het Concours Hippique Haarlemmermeer komt 

weer terug. Van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni 2017 is het weer volop 

genieten in het Haarlemmermeerse Bos te Hoofddorp van boeiende 

paardensport.   Naast het toernooi is er ook een Foodtruck Festival, een 

Strodorp, een Streekmarkt en een Indianendorp voor de kinderen.

Datum: 16, 17 en 18 juni 2017.

Meer info: www.concourshaarlemmermeer.nl

Foodtruck
Hebben jullie onze mooie foodtruck al gezien? Deze omgebouwde 

trailer gaan we gebruiken op diverse evenementen. Hij kan gebruikt 

worden als bar, maar bijvoorbeeld ook als informatiestand. Zo zal hij 

te bewonderen zijn tijden het Concours Haarlemmermeer in juni. 

Verkoop en verhuur van campers, 

caravans en vouwwagens. Reparatie, 

onderhoud en schadeherstel aan 

alle merken caravans, campers en 

vouwwagens, maar ook voor onder-

houd van het chassis van de paar-

dentrailer kunt u bij ons terecht.

De grootste en gezelligste kampeer-

winkel van de Randstad

Geen tijd om te komen shoppen? 

Bestel dan via onze webshop www.

kampeer-gigant.nl

Stalling van tourcaravans en vouw-

wagens

Gas vul- en ruilstation (Campingaz, 

Shell, Primagaz, BP, Antargaz, pro-

paan flessengas)

Van der Vliet Recreatie is makkelijk 

te bereiken en heeft volop gratis 

parkeergelegenheid.

D e a l e r  v a n  L M C  c a r a v a n s , 

Weinsberg caravans en campers, 

Camp-let vouwwagens.

Zondag 9 juli organiseren wij wederom Equilon, Een estaffette triathlon 

in teamverband

Een team bestaat uit 3 deelnemers. De eerste legt een vaardigheids- of 

springparcours te paard af, de volgende fiets een route over het crossterrein 

en om het weiland en tot slot loopt het laatste teamlid een stuk van ongeveer 

onverharde ondergrond op de galoppeerbaan. 

Niveau eisen

De ruiter moet minimaal niveau Vaardigheid 1 hebben zodat het vaardig-

heidsparcours veilig afgelegd kan worden. De meer gevorderde springruiter 

legt een springparcours af. 

Klasse A: Vaardigheidsparcours + 1,5 km. fietsen + 1 km. hardlopen

Klasse B: Springparcours + 3 km. fietsen + 2 km. hardlopen

Geef bij het opgeven aan aan welke klasse jullie team deel wil nemen. 

Publiek

Iedereen is welkom om de deelnemers aan te komen moedingen. Voor de 

toeschouwers hebben we een gezellig terras!


