
 
 
 

PSV Delflandruiters: sinds 1950   Meer informatie: www.delflandruiters.nl  

De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

Seminar nieuwe proeven  

van  

Janine van Twist 
 

 

 

Zondag 3 april komt Janine van Twist tekst en uitleg geven over de nieuwe proeven 

 
1 april gaan de nieuwe proeven in (nee geen grap). Daarin zijn grotere en minder grote wijzigingen aangebracht. De 
achtergrond van deze wijzigingen zal door Janine van Twist, de voorzitter van het dressuurforum dat de nieuwe 
proeven heeft ontwikkeld, worden toegelicht. Aan de hand van proeven die in de praktijk worden voorgereden zal zij 
aangeven wat de belangrijkste wijzigingen in de proef zijn en waarom voor deze wijzigingen is gekozen. De nieuwe 
proeven zullen worden voorgereden door combinaties die op dit moment in de betreffende klasse starten. Janine zal 
hierbij commentaar geven, en aangeven wat het beeld is dat de jury voor de betreffende klasse wil zien. Van een 
paard in de B-klasse wordt immers iets anders verwacht dan voor een paard dat in de Z start. De nieuwe proeven 
maken dat des te beter duidelijk.  
 
Janine haar ervaring is erg breed. Zij jureert (Grand prix niveau met dressuur en in het springen tot ZZ). 
Daarnaast geeft zij ook bijscholing van B t/m ZZ licht. Zij is voorzitter van een vereniging, penningmeester van de 
Kring en bestuurslid van de regio. Daarnaast is zij voorzitter van het dressuurforum. 
Zelf heeft ze ook nog tijd om wedstrijd te rijden, dit doet ze op Lichte Tour niveau en springt zij op L niveau.  
 
Janine deelt graag kennis en daarom is het fijn dat ze dit seminar wil geven om haar kennis over de nieuwe proeven te 
laten zien middels praktijk en dit theoretisch uit te leggen zodat we allemaal vanaf 3 april klaar voor de start zijn met 
de nieuwe proeven! 
 
Als je deel wil nemen aan het seminar dan meld je je uiteraard aan. Het is vooral voor het theorie gedeelte.  
Mocht je zelf in je eigen klasse de nieuwe proef willen voorrijden, en daarbij gebruik willen maken van de 
aandachtspunten die Janine je aanreikt, laat het dan weten via clinic@delflandruiters.nl. Geef daarbij aan in welke 
klasse je start en hoeveel winstpunten je in die klasse hebt gehaald. 

 

Informatie Clinic  
Datum en tijd: Zondag 3 april 2016 start 10.00 uur en tot uiterlijk 14.00 uur 
Plaats: Trainingsstal de Hoeve te Naaldwijk 
Kosten: Leden PSV Delflandruiters € kosteloos ,- en niet leden: € 5 ,-   

Duur clinic: Meerdere uren, je kunt zelf bepalen welke niveau’s je komt bekijken. 

Sluitingsdatum: Zondag  27 maart 2016 
Aanmelden: Door een mail te sturen aan clinic@delflandruiters.nl o.v.v. naam,(als je mee wilt rijden 

naam van je paard, niveau ,mobiel nummer en of je lid bent van de Delflandruiters  
Contactpersoon: Jacqueline van den Berg; 06-23040830; clinic@delflandruiters.nl 

 

**Het clinicreglement van PSV Delflandruiters is van toepassing op de deze clinic. 

 


