
 

Kringtrainingen Kring Salland paarden en pony’s 2020 
 
 
Beste ruiters en amazones, 
 
Kring Salland organiseert een serie van vier kringtrainingen in de disciplines dressuur en 
springen in 2020.  
 
De dressuurlessen worden gegeven door Joyce Vegter, Joyce Vegter is Zware Tour dressuur 
amazone en volledig ORUN gediplomeerd. Van jongs af aan heeft Joyce meegedraaid in alle disciplines van de 
paardensport. Van net zadelmak tot het Sub Top niveau. Voor meer informatie: http://home.stal-drienerbroak.nl/. 
 
De springlessen worden gegeven door Anne-Liza Makkinga, Anne-Liza heeft vanaf de pony`s tot aan 
Grand Prix gereden en met een overwinning tijdens CSI Twente in Geesteren. Ze heeft haar eigen stal Oak Hill 
Farm in Beerze. Ook heeft ze veel ervaring op gedaan bij Stal Roelofs in Den Ham en Stal de Veldhoek in 
Lemelerveld. Voor meer informatie: http://anneliza.com/nl/home. 
 
Lessen 
- Duur van de les 60 minuten 
- Groepsgrootte: maximaal 4 combinaties. 
- Niveau op moment van inschrijving: minimaal B + 5 
 
Er zijn maximaal drie lessen per avond: 18.30-19.30u / 19.30-20.30u / 20.30-21.30u  
 
Data 
Dressuur op de maandagen: 20 januari, 27 januari, 3 februari en 17 februari. 
Springen op de maandagen: 24 februari, 9 maart, 30 maart en 6 april. 
 
Het is de bedoeling dat aan alle vier de lessen wordt deelgenomen, zodat er opbouw in de 
instructie mogelijk is.  
 
Locatie 
De lessen worden gegeven in Manege Heeten: Schopkesdijk 1, Heeten. 
 
Kosten 
De kosten bedragen €60,- voor vier lessen. 
Dit bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste les, hiervoor ontvang je een 
factuur. 
 
Inschrijven 
Inschrijving per e-mail naar: secretaris@paardensportsalland.nl onder vermelding van: naam, 
telefoonnummer, vereniging en klasse. 
Let op: vol = vol 
 
Lesindeling 
De lesindeling wordt in overleg met de instructie gemaakt en zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang 
van de eerste les worden toegestuurd per e-mail. 
 
Contact 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Mevr. Elise Grotentraast (bij voorkeur via mail) 
E: secretaris@paardensportsalland.nl 
T: 06-23934953 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens Kring Salland 
Elise Grotentraast 


