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We stellen JSP instructeur springen Nick Ros aan je voor ....  
Nick Ros heeft een schat aan kennis en ervaring opgedaan in de paardenwereld. Hij is 
opgegroeid naast de manege in Ouderkerk aan de Amstel, waar hij begon met rijden op 
achtjarige leeftijd. Na zijn middelbare school is Nick naar Amerika gegaan, om bij een 
internationale eventingstal te gaan rijden. Hier heeft hij zijn passie voor eventing ontdekt. 
Terug in Nederland is hij economie gaan studeren, en is internationaal eventing gaan rijden. 
Nick maakt onderdeel uit van het Jack Link eventing team en is gediplomeerd ORUN 
instructeur. 

We stellen JSP instructeur dressuur Judith van der Noordaa aan je voor ... 
Judith is vanaf de start bij het JSP betrokken. Ook dit jaar gaat zij met veel enthousiasme 
een bijdrage leveren om de leerlingen op een hoger niveau te brengen. Ze kijkt uit naar de 
activiteiten buiten de lessen om, zodat de JSP leerlingen ook méér leren rondom de 
paardensport. Ze is instructeur ORUN en heeft ORUN cursussen gegeven. Judith heeft zich 
vervolgens in de dressuur gespecialiseerd. Als jurylid t/m Z dressuur is ze regelmatig actief. 
Judith: “Naast lesgeven en mijn baan in de verslavingszorg besteed ik veel tijd aan mijn 
twee paarden”. De leerlingen blijven vaak meerdere jaren aan het JSP verbonden. Het valt 
Judith op dat het altijd heel enthousiaste leerlingen zijn. Judith: “De lessen zijn zowel in het 
najaar als het voorjaar, waardoor je goed de ontwikkeling van de ruiters volgt over wat 
langere tijd”. 

 

 

We stellen JSP instructeur dressuur Anouk Hansen aan je voor …  
Anouk is een ORUN instructrice met ruime ervaring. De Grand-prix amazone heeft 
meerdere paarden van groen tot en met subtop niveau opgeleid en uitgebracht op 
wedstrijden. De laatste jaren is zij vooral actief als KNHS jurylid t/m Intermediaire I niveau 
en geeft vooral proefgerichte clinics. Ze geeft enthousiast en fanatiek les aan ruiters met 
ambities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
We stellen JSP instructeur dressuur Sabine Oord-Ansems  aan jullie voor …  
Sabine is geen onbekende in de paardensport, ze runt samen met haar moeder haar 
eigen stal 't Reigersbosch in Vijfhuizen en heeft verschillende paarden opgeleid t/m 
lichte tour niveau. Ze begeleidt op dit moment haar dochter Jade Oord in haar 
Youngriders carrière. Ze heeft haar instructeursopleiding in Deurne gevolgd en is zeer 
enthousiast om met de jeugd aan de slag te gaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/nick.ros.355
https://www.jacklinkseventing.nl/team/nick-ros/


We stellen JSP Ambassadeur Joanne Neidhofer aan je voor … 
Mijn naam is Joanne Neidhöfer (geb. 2006) en woon in Den Oever. Ik zit op 
de middelbare school niveau TL/Havo. Ik heb 2 eigen pony's die ik succesvol 
in de dressuursport uitbreng. Ik heb ook meegedaan aan het JSP Team en 
weet hoe leuk en leerzaam het is ! 
Ik ben begonnen met wedstrijden rijden op Fabian. Hij heeft mij heel veel 
geleerd en met hem heb ik meerdere kampioenstitels mogen behalen. Zo zijn 
wij binnen één jaar tijd van de B dressuur naar de M1 dressuur gegaan. 
Fabian is niet van mij maar reed ik voor iemand anders. 
Toen ik 9 jaar was kreeg ik mijn eerste eigen pony waar alles mee is 
begonnen. Ik maak wekelijks vlogs van mijzelf en mijn pony's welke ik plaats 
op mijn eigen youtube account. Inmiddels heb ik alweer meer dan 10000 
abonnees op mijn youtubekanaal. Benieuwd naar mijn vlogs? Kijk dan 
op www.youtube.com/JoanneNeidhoferHorses 
Ook heb ik een instagram account met meer dan 22.000 volgers. 
 
 
 
 
 
 
 
We stellen JSP Ambassadeur Pieter Bakker aan je voor …  
Pieter  (geb. 2001) is lid van Noord-Hollandse ruitervereniging en rijdt op 
Cetwiggy. Een paar jaar geleden is hij gestart in eventing en 2019 was zijn 
eerste complete seizoen. En met succes, hij is tijdens SGW 
Geestmerambacht Langedijk de KNHS regio kampioen 2019 M paarden 
geworden. ’Van te voren heb ik met mijn trainer/coach Eric Hart een plan 
gemaakt voor de voorbereiding en de wedstrijd zelf. Hij is vanaf mijn 7e mijn 
vaste trainer. Het doel was tijdens SGW Geestmerambacht Langedijk goed 
rond te komen. Dat dit zó heeft uitgepakt is natuurlijk geweldig!” Pieter 
houdt van afwisseling in training met zijn paarden, al is de wekelijkse 
dressuur training de basis. 
Pieter studeert in Amsterdam. Vanwege de sport blijft hij thuis wonen. 
Afwisseling in training in combinatie met doelen stellen zorgt dat Pieter dag 
in dag uit met de paarden bezig zijn leuk blijft vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
We stellen onze hippische topsport adviseur Jasja van Veen aan je voor … 
Net die ene seconde sneller zijn.. net even mooier recht op je paard zitten..of nog belangrijker.. 
zonder klachten je sport kunnen uitoefenen. Wie wil dat nou niet? Als Hippisch topsport podoloog 
ben ik gespecialiseerd in het herstellen van de balans en het recht richten van het menselijk 
lichaam met behulp van een therapiezooltje in de rijschoen of rijlaars. Jasja van Veen is als 
registerpodoloog verbonden aan het Netwerk Podologie TeamNL en NOC*NSF. Ook werkt ze 
samen met onder andere Team Piet Raijmakers. Ze is de enige hippisch sportpodoloog ter wereld. 
Van Veen is tevens opgeleid als echografist voor voet en enkel. 
Een kosteloze intake voor de leden van het JSP team wordt aangeboden door Van Veen 
Podologie. 

http://www.youtube.com/JoanneNeidhoferHorses
https://www.instagram.com/joanneneidhoferhorses/?hl=nl
https://www.vanveenpodologie.nl/hippische-sportpodologie

