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Inhoud:

Stal Agnes weer getraind in BHV
Eind maart hebben Agnes en Annika weer hun BHV training gehad!
Ze zijn dus weer op alle situaties voorbereid.

Stal Agnes weer getraind in BHV
Spreekbeurt over paarden?
Uitslagen concours 18 maart 2018
Tips en verbeterpunten gevraagd!
Stuur je groepsfoto en win
Hight Tea & High Beer!
Uitleg F-Proeven
Geef de pen door…Sandra en
Maureen!

Komende
evenementen
♦

20,21, 22 en 23
april: Camperclub
Nederland en
brommerclub t’Oale
Kreng

♦

Zondag 13 mei vanaf
13:00: clinic Jeroen
Verhoeckx

♦

Zaterdag 19 mei van
14-17u High Tea
Aanmelden via
Agnes of de lijst op
het prikbord!

Spreekbeurt over paarden?
Moet je een spreekbeurt doen? Vind je het leuk om als onderwerp
‘paardrijden’ te nemen? Dan biedt Agnes je de mogelijkheid om een
zadel of hoofdstel mee te nemen om te gebruiken tijdens je spreekbeurt.
Vraag Agnes naar de mogelijkheden.
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Uitslagen concours 18 maart 2018
Kalender 2018!
Op de website van
Stal Agnes is een
jaarkalender te
vinden waarop alle
activiteiten en
evenementen te
vinden zijn!

Clinics
Voor 2018 zijn o.a een
aantal clinics van

Jeroen Verhoeckx
gepland. Zie de
kalender voor de data.
Ook in de nieuwsbrief
en via facebook
worden de data
aangegeven.

Dressuur
F1
1 Meinke Jacobs (243)
2e Sabine Poffers (237)
e

F2
1e Mette Beunk (241)
2e Eva Neesan (240)
F3
1 Cheyenna Schoenmaker (225)
e

F4
1 Emma Schepers (236)
2e Eline Wildenbeest (232)
e

F5/F6
1 Tessa Kist (233)
2e Nathalie Oink (225)
e

F9/F10
1e Sandra Oink (222)

Volwassenen F1
1e Aksana Lis (233)
Volwassenen F4/5/6
1e Gerda Evers (226)

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Let op:
Op stal Agnes is er
geen mogelijkheid
om te pinnen!
Graag contant
betalen dus.
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Tips en verbeterpunten gevraagd!
Wist u dat:
Bij stal Agnes
ook
KINDERFEESTJES

gehouden
kunnen worden?

Graag ontvangen we tips en ideeen van jullie allemaal! We willen graag
aansluiten bij de behoeften die er er bij jullie zijn. Daarom bij deze de
volgende oproep:
Wie heeft er ideeen voor het organiseren van leuke evenementen of
activiteiten? Meld deze via: vrijwilligers.stalagnes@gmail.com of geef het
door aan een van de vrijwilligers!
Ook andere ideeen over verbeterpunten zijn van harte welkom: schroom
niet!

Stuur je groepsfoto en win!
Wij zouden het leuk vinden om van iedere groepsles een groepsfoto te
ontvangen en deze te plaatsen op de website. Aan jullie de taak om een
leuke, gekke, gezellige of gewoon mooie groepsfoto te maken van jullie les!
De meest aansprekende foto krijgt hier een ereplaatsje!

Meer info is te
vinden op de
website of via
Agnes!

High Tea & High Beer!
Zaterdag 19 mei organiseert stal Agnes een High Tea voor dames. Je gaat
een half uurtje paardrijden en daarna staat er een heerlijke High Tea klaar in
de kantine!
Voor de mannen is een Hig Beer op zaterdag 2 juni. Ook zij gaan een half uur
rijden waarna er in de kantine een lekker biertje klaar staat met wat lekkere
hapjes.
De kosten zijn 25 euro pp. De middagen zijn van 14-17 uur.Geef je op via de
mail: vrijwilligers.stalagnes@gmail.com
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Let op:

Als je je
opgeeft voor
concours
maar zonder
tijdig
afmelden niet
verschijnt,
worden de
deelname
kosten vanaf
nu wel in
rekening
gebracht!

Uitleg F-Proeven
Tijdens de concoursen die Stal Agnes organiseert, worden er zogenaamde FProefjes gereden. Dit is omdat Stal Agnes is aangesloten bij de FNRS. F-Proeven
kun je rijden met een manegepaard of pony en er wordt gejureerd door een
FNRS jury.
Jouw proef wordt beoordeeld op een protocol, per onderdeel van je proef kun
je een score halen en een totaalscore. De proeven zijn opgebouwd van F1 tm
F12 en worden steeds iets moeilijker. Als je tijdens een proef 210 punten of
meer haalt, dan scoor je een promotiepunt (pp).
Klasse

F1
F2
F3 tm F8
F9 tm F12

Promotie
punt (pp)
210
210
210
210

Volg.
Klasse
mag bij:
2 pp
3 pp
3 pp
3 pp

Volg.
Klasse
moet bij:
5pp
5pp

Theorie?

F2
F4, F6,F8
F10

Aanvullende uitleg:
F1: Deze beginnersklasse mag eventueel gereden worden met een voorrijder.
Echter om te promoveren moetje de proef wel minimaal 1x zelfstandig hebben
gereden.
F2: Agnes heeft bepaald dat er in deze klasse nog geen theorie examen hoeft
worden afgelegd wegens de vaak nog jonge leeftijd van ruiters.
Een aandachtspunt is dat de eigenaresse mag bepalen of je bij 2, 3 of 4 pp mag
doorstromen naar de volgende klasse. Agnes hanteert het principe dat als je 2x
een promotiepunt haalt waarbij de score erg dicht bij de minimale punten ligt
(dus bij 210), je eerst 5x de proef moet rijden om door te gaan. Dit is, omdat je
dan nog wat extra ervaring kunt opdoen.
Na elke gereden proef waarbij je een promotiepunt gescoord hebt, ontvang je
een certificaat. Bij de proeven waarbij je ook een theorie-examen met goed
gevolg hebt afgelegd, krijg je bovendien een diploma.
Alle scores en behaalde diploma’s worden bijgehouden in je ruiterpaspoort;
neem deze dus alijd mee naar concours en laat deze bijwerken door het
secretariaat.
Theorieexamens bestaan uit 10 meerkeuzevragen en zijn voor te bereiden aan
de hand van een theorieboek van de FNRS welke verkrijgbaar is via Agnes.
Kosten: 15 euro.
Meer info is te krijgen via je instructice of kun je vinden op de website van de
FNRS.
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Geef de pen door….Sandra

Hallo allemaal,
Ik ben Sandra Oink ik ben 14 jaar. Ik woon in Almelo en ik zit op het
Canisius, hier zit ik in 3VWO. Mijn hobby’s zijn natuurlijk paardrijden,
teken en shoppen en geinen met vriendinnen. Ik zit al 9 jaar op
paardrijden en rijd sinds 4 jaar bij Stal Agnes. Het is hier super gezellig
en de lessen zijn altijd erg leuk. Eerst reed ik veel op Loulou en Bella,
maar nu rijd ik bijna altijd op Coco. Ik doe bijna altijd mee aan de
Stal Agnes
Prinsenweg 16,
7671 EC Vriezenveen
Telefoon:
0546-561215
06-51207904

wedstrijden.
Hierbij geef ik de pen door aan Emma Schepers

E-mail:
info@stal-agnes.nl
Vrijwilligers:
vrijwilligers.stalagnes@gmail.com

We zitten ook op het
web!
Zie ook foto’s van onze
activiteiten via de
website!
www.stal-agnes.nl
of zoek ons op facebook

De tweede pen wordt doorgegeven aan: Kelly

Stolwijk!

Nieuwsbrief van school
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Nieuws uit de groepen

Pagina 3 van 4

