
 

Regiotrainingen eventing Noord-Holland 

 

Top trainers; trainen met een thema. 

Net als het vorige jaar worden er weer eventing regiotraining georganiseerd in Noord-

Holland. De opzet wordt exact hetzelfde als vorig jaar; 6 trainingen van 6 verschillende 

toptrainers met een thema tijdens de training: 

 

 28 maart:  Nick Ros gaat de eerste cross training geven op  cross terrein van stal  

Zeinstra in Ouderkerk aan de Amstel. Het thema gekoppeld aan deze 

training is houding en zit. Deze training is overdag.  

 10 april:  Justus Valk gaat samen met de deelnemers van de regiotrainingen de  

CCI2*L cross lopen tijdens North Holland Horse Trials. Hierbij zal er 

uitleg zijn over hoe je zo’n cross moet rijden, tevens is er ruimte voor 

alle vragen die je hebt over de eventingsport. Het thema gekoppeld 

aan deze training is welzijn. Deze training is zonder paard aan het 

begin van de avond.  

 21 april   Ronald Beukers gaat de derde crosstraining verzorgen op zijn eigen  

terrein op manege Beukers in Oudkarspel. Het thema gekoppeld aan 

deze training is vertrouwen. Deze training is in de avond. 

 26 mei   Henri Ruiter gaat de vierde crosstraining verzorgen. Deze training zal   

ook op manege Beukers gegeven worden. Het thema gekoppeld aan 

deze training is controle. De training is ook in de avond. 

 14 juni   Chantal Mechelenbrink gaat de vijfde crosstraining verzorgen op haar  

eigen terrein in Ursem. Het thema gekoppeld aan deze training is 

snelheid. Deze training is overdag. 

 27 juni   John Maarse gaat de laatste crosstraining verzorgen op het prachtige  

terrein van de familie Schlimmer in Ede. Deze crosstraining zal in het 

teken staan van conditie en is overdag 

 

 

Deze 6 trainingen worden aangeboden voor een totaalprijs van 120 euro.  

LET OP!! Er zijn maar beperkt aantal deelnemers mogelijk omdat de regio Noord-holland een 
bijdrage levert aan de trainingen, dus geef je snel op.  
 

Opgeven kan via het email adres: eventingnoordholland@gmail.com 

 

De volgende informatie hebben we van je nodig:  

Naam: ………………….Leeftijd:…………………..Naam paard/pony:……………… 

Leeftijd paard/pony:……………. 

Hoogste gezamenlijke klassering dressuur, springen en eventing:………….. 

mailto:eventingnoordholland@gmail.com

