
 

 
 

Kringtrainingen Kring Salland SGW 2020                 
 
 
Beste ruiters en amazones, 

 
Ook in 2020 organiseert Kring Salland wederom een kringtraining in de discipline SGW voor 
pony’s en paarden. Om deel te nemen aan deze kringtraining SGW is ervaring in het rijden van 
SGW geen vereiste, springervaring en enthousiasme zijn voldoende om het eens te proberen!   
De SGW training wordt gegeven door Michiel Mulder op zijn crossterrein aan de Schaarsweg te 
Heeten. Voor meer informatie over het crossterrein en de overige eventing activiteiten van Michiel 
kunt u kijken op: www.horseandyou.nl 
 
De cursus bestaat uit 4 trainingen van 75 min. op de dinsdagavond. Van de combinaties wordt 
verwacht dat men vooraf de pony’s / paarden zelf dressuurmatig los rijdt. Ook dit jaar zal er een 
theorieavond worden gehouden.  
De 4 trainingen worden afgesloten met een oefencross op de terreinen te Heeten. 
 
Inhoud training 
-    Vertrouwen krijgen in het rijden van natuurlijke hindernissen. 
- Houding van ruiter en verkrijgen van een natuurlijke balans. 
- Het rijden van hindernissen in bepaalde tempo’s. 
- Het rijden van diverse combinaties van de geoefende hindernissen. 
- 4 SGW trainingen van 75 minuten   
- Het is de bedoeling dat aan alle 4 de lessen wordt deelgenomen, zodat er opbouw in de 

instructie mogelijk is.  
- Mogelijkheid om gezamenlijk de oefencross in Heino te verkennen 
- Afsluiting met een oefencross te Heeten. 

 
training Pony (en evt paard) paard 
Di 14 april Theorieavond Theorieavond  
Di 21 april 1ste   
Di 28 april  1ste 
Di 12 mei 2de   
Di 19 mei  2de  
Di 26 mei 3de   
Di 2 juni  3de  
Di 9 juni 4de trainingscross  
Di 16 juni  4de trainingscross 
Oefencross Heino 10 Mei 
 

 
Eisen 

- Dragen van een veiligheidshelm is verplicht; 
- Dragen van een bodyprotector is verplicht; 
- Paarden & pony’s moeten tijdens de SGW training minimaal 4 jaar oud zijn; 
- Niveau vanaf BB springen; 
Aan te bevelen is: 
- Het rijden met beenbescherming voor paard/pony. 
 

Locatie 
De lessen worden gegeven op het crossterrein aan de Schaarsweg 8, 8111 RG Heeten. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Kosten 
De kosten voor de theorieavond, 4 trainingen en gezamenlijk de oefencross verkennen in Heino; 
- deelnemer met pony € 60,-   
- deelnemer met paard € 60,-  
 
Dit bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste les, hiervoor ontvang je een factuur. 
 
Inschrijven 
Inschrijving kan per e-mail naar: secretaris@paardensportsalland.nl 
Onder vermelding van:  
- Naam, telefoonnummer en vereniging 
- Categorie: A/B/C/D/E of paard 
- Het geklasseerde springniveau: BB/B/L/M of hoger 
- Ervaring met SGW: geen, weinig, enige 
 
De inschrijving sluit op 1 april 2020, let op: vol=vol 

 
Lesindeling 
De lesindeling wordt in overleg met Michiel 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


