
Dressuurtraining  
van B t/m Grand Prix niveau 

 

 

             in 
 

 

In het prachtige Sentower Park te Opglabbeek is het voor ruiter en paard goed 

vertoeven. Vanaf mei starten we met het organiseren van proefgerichte 

dressuurtrainingen! 

 

Deze proefgerichte dressuurtrainingen, van B tot en met Grand Prix niveau, vindt 

eenmaal per maand plaats op onze outdoor geopad pistes.  

 

Het is de bedoeling dat de ruiter zelf een begeleider meebrengt die de proef filmt zodat 

het commentaar, de punten en de tips, die de jury ‘live’ geeft, later kunnen worden 

bestudeerd. De proeven worden beoordeeld door bekende Nederlandse en Belgische 

Grand Prix en/of Lichte Tour juryleden. De tweede proef wordt altijd beoordeeld door 

een ander jurylid.  

 

Een ideale gelegenheid om eens te kijken hoe u onder wedstrijdomstandigheden 

presteert en wat de jury daarvan vindt. Er is geen licentie vereist, dus iedereen kan 

deelnemen. Uiteraard is je instructeur welkom en is het toegestaan om met een oortje 

te rijden.  

 

Iedereen mag twee proeven naar keuze rijden. Tijdens de dressuurtrainingen wordt er 

in wedstrijduniform gereden. Het inschrijvingsgeld per proef bedraagt 15,- euro (ter 

plaatse betalen op het wedstrijdsecretariaat). 
 

INSCHRIJVEN  

 

Tot en met 15 mei 2014 is het mogelijk om in te schrijven door het onderstaande formulier 

per e- mail te verzenden naar: info@sentowerpark.com 

 

Opgelet! Vol = vol, dus schrijf snel in (voor afmeldingen na 15 mei blijft het   

inschrijvingsgeld van één proef verschuldigd per combinatie). 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ina Meylaerts van Sentower Park:  

Tel.: 32 (0)89 20 18 06   

mailto:info@sentowerpark.com
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Voornaam  + Naam ruiter: ………………………………………...……......................... 

 

Postcode + Woonplaats: ……………………………….………………...…................... 

 

Telefoonnr.: ……………………………………………………………...…................... 

 

E-mailadres: ……………………………………………………………...….................. 

 

Naam 1ste paard: ………………………………………….…………...……................... 

 

Evt. naam 2de paard: ………………………………….……………...……..................... 

 

Klasse(n): ..…………………………………………………………….....…................... 

 

Proefnr. 1ste proef: ……………………...…………………………………...................... 

 

Proefnr. 2de proef: …………………………………………………………..................... 

 

 

Het is de bedoeling dat de ruiter zelf een begeleider meebrengt die de proef filmt zodat de 

commentaar, de punten en de tips, die de jury ‘live’ geeft, later kunnen worden bestudeerd. De 

proeven worden beoordeeld door bekende Grand Prix en/of Lichte Tour juryleden. De tweede proef 

wordt altijd beoordeeld door een ander jurylid. 

 

Wij vernemen graag of u een video opname maakt of een protocol van de jury wenst. 

 

Voorkeur voor een protocol:       ja  /  nee             (doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b.) 

 

Dit formulier verzenden naar: info@sentowerpark.com 

mailto:info@sentowerpark.com

