
 

 

 

 

Het KWPN regio Noord-Holland biedt aan leden en niet-leden van de regio én daarbuiten een cursus aan 

waarin de verbinding tussen de fokkerij en de sport centraal staat. De cursisten worden geleerd een paard 

aan de hand van zijn/haar exterieur en bewegen te beoordelen naar het beoordelingssysteem van het KWPN 

om deze beoordeling vervolgens te verbinden aan de geschiktheid van het paard voor de sport.  

 

Indeling Datum   Tijd      Locatie 

Dag 1:  18 januari 2020 Ontvangst vanaf 13:30, start 14:00  X-stables, Wijdewormer 

Dag 2a: 7 maart 2020  Ontvangst vanaf 13:30, start 14:00  Stal Beukers, Waarland 

Dag 2b: 21 maart 2020 Ontvangst vanaf 13:30, start 14:00  Stal Beukers, Waarland 

Dag 3:  11 april 2020  Ontvangst vanaf 14:30, start 15:00  Manege Schoteroog, Haarlem 

 

Tijdens de eerste dag zal onder leiding van onze regio inspecteur Marcel Beukers de theorie van de 

beoordeling van het exterieur worden doorgenomen. Achtereenvolgens zullen onder leiding van Marcel 

Beukers en oud Inspecteur Dirk Reijne twee spring- en twee dressuurpaarden worden beoordeeld.  

 

Bij voldoende deelname in beide fokrichtingen zal de tweede dag worden onderverdeeld in een spring- en een 

dressuurdag. Deze dagen zijn op verschillende momenten zodat cursisten indien gewenst beide dagen 

kunnen bijwonen. De tweede dag zal onder leiding van Marcel Beukers en Dirk Reijne in het teken staan 

van het vrij bewegen/vrij springen. De getoonde paarden zullen exterieurmatig worden beoordeeld en daarna 

zullen de cursisten bij het vrij bewegen/vrij springen de paarden beoordelen. 

 

Tot slot zal op de laatste dag de nadruk liggen op de beoordeling onder het zadel. Gestart zal worden met de 

beoordeling van het exterieur van de paarden die later op die dag onder het zadel worden getoond. Na deze 

beoordeling zal het predicaatstelsel van het KWPN worden besproken. Vervolgens zal Marcel Beukers in 

samenwerking met Jennifer Sekrève (amazone) en Johan Hamminga (instructeur) voor de fokrichting 

dressuur en Kim Hoogenraat (amazone) en Edwin Hoogenraat (instructeur) voor de fokrichting springen, de 

paarden onder het zadel bespreken en beoordelen. Hier zal het directe verband tussen de fokkerij, het 

exterieur, het bewegen en de sport samenkomen.  

 

Lijkt jou deze cursus ook interessant of sluit jij graag aan bij modules van de cursus, schrijf je dan nu in! 

Kosten Gehele cursus € 75,-- voor KWPN-leden en € 90,--  voor niet KWPN-leden, € 30,-- voor losse 

modules. 

 

Inschrijving Inschrijving is mogelijk door het sturen van een    

e-mail aan de regiosecretaresse Marian van  

Vulpen op r.j.vanvulpen@online.nl onder vermelding  

van naam, adres, telefoonnummer, fokrichting  

en de deelnemende dagen. Let op! De inschrijving  

sluit op 11 januari 2020! Inschrijving vindt plaats  

op volgorde van binnenkomst, waarbij deelnemers  

voor de gehele cursus voorrang hebben op deel- 

nemers van losse modules. 
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