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Grote piste / Main arena 
Clinics in de grote piste worden vertaald in het Engels en Duits en 

kunnen beluisterd worden mbv een headset, te huur bij het  

secretariaat (indien voorradig). 

Clinics in the main arena will be translated into English and 

German and can be followed via headsets that are available for 

rent at the information desk (limited availability). 

 

NL=     ENG=  

09.00 – 10.50 uur
Finale Friesian Talent Cup

De acht beste combinaties van de ‘hengsten & ruinen’ en 

‘merries’ geselecteerd uit de halve finale strijden om het 

kampioenschap.

 
The eight best combinations selected from the semi-finals in the 

categories ‘stallions & geldings’ and ‘mares’ will be competing for 

the Championship.

11.05 – 11.20 uur
Horses2fly KFPS Sportcompetitie tuigen young riders 

Horses2Fly KFPS Sport Competition Showdriving  
Young Riders 

11.20 – 11.40 uur
Prijsuitreiking Friesian Talent Cup 

Prize-giving ceremony Friesian Talent Cup 

11.40 – 11.55 uur
Horses2fly KFPS Sportcomp. ervaren hengsten/ruinen 

Horses2Fly KFPS Sport Competition Showdriving  
experienced stallions and geldings 

 
 

PAUZE 
 

12.30 – 13.30 uur
Functioneel exterieur versus dressuuraanleg 
Functional exterior versus dressage aptitude 

Door/By KFPS-jurylid Frenk Jespers

Tijdens deze clinic zal het exterieurmatig beoordelen van Friese 

paarden aan bod komen, gekoppeld aan de functionaliteit van 

het paard onder het zadel. Wat zegt het exterieur van het paard 

over de aanleg van de sport? Frenk Jespers zal beginnen met een 

inleiding over het beoordelen van Friese paarden. Daarna wordt 

er een Fries paard op stand en in beweging (aan de hand) 

beoordeeld. Dit wordt met veel interactie besproken. Hierna 

wordt hetzelfde paard onder het zadel voorgesteld, en wordt het 

effect van exterieur op de beweging onder het zadel behandeld.

 

In this clinic the focus lies on exterior assessment of Friesian 

horses linked to the functionality of the horse under saddle. What 

can exterior tell us about aptitude for the sport? Frenk Jespers 

will begin with an introduction about how to assess Friesian 

horses. Next, a Friesian horse will be assessed at the halt and in 

movement (in-hand) This will take place with lots of interaction. 

After this part the same horse will be presented under saddle and 

the effect of exterior on movement under saddle will be dealt with.

13.30 – 13.45 uur
Horses2fly KFPS Sportcompetitie tuigen merries 

Horses2Fly KFPS Sport Competition Showdriving – mares 

13.45 – 14.15 uur
Opleiding van het Friese paard in de dressuur 

Schooling the Friesian horse in dressage 
Door/By Johan Hamminga & Judith Pietersen

Johan Hamminga en Judith Pietersen zullen in deze clinic laten 

zien hoe zij het Friese paard opleiden voor de dressuursport. De 

focus van deze clinic ligt bij de opleiding van het jonge paard. 

Werken aan de juiste basis, met als doel de hogere dressuursport. 

 

In this clinic Johan Hamminga and Judith Pietersen demonstrate 

how they school the Friesian horse for dressage sports. The focus 

of this clinic lies on the education of the young horse. Working on 

the right basics with the eye on higher dressage sports.

14.15– 14.30 uur
Horses2Fly KFPS sportcompetitie tuigen – onervaren 

hengsten en ruinen 
Horses2Fly KFPS Sport Competition Showdriving  

 inexperienced stallions and geldings 

14.30 – 15.15 uur
Can you see the difference 

Door Equinestudies

In deze clinic wordt met behulp van een beschilderd paard 

getoond wanneer een paard welke spieren gebruikt. Welke 

spieren heeft een paard nodig om sterk en soepel te worden? 

Deze clinic wordt voorafgegaan door een lezing in  

zaal New York 1 om 10.00 uur (NL) en 11.15 uur (ENG) 

 

This clinic uses a painted horse to show when a horse uses a 

certain set of muscles. What muscles does a horse need to become 

strong and supple. This clinic is preceded by a lecture in 

Room New York 1 at 10.00 hrs (NL) and 11.15 (ENG) 

15.15 – 15.30 uur
Finale Horses2fly KFPS sportcompetitie tuigen 

Final Horses2Fly KFPS Sport Competition Showdriving 

15.30 – 16.30 uur
What they learn with pleasure, they’ll never forget * 

Door/By Feather Light Horsemanship, Yvet Blokesch

Feather Light Horsemanship is gespecialiseerd in het trainen van 

jonge paarden en paarden met problemen. Met grondwerk leg je 

een goede basis en worden de stappen voor het paard begrijp-

baar uitgelegd om zo met minder stress meer te bereiken. Welke 

stappen zijn belangrijk om van een jong paard een ‘liberty’ paard 

te maken dat in vrijheid alles voor je doet?



Feather-Light Horsemanship is specialised in training young 

horses and horses with problems. Groundwork provides a good 

basis and the steps are explained so that the horse can under-

stand them, which helps to achieve more with less stress. What 

are the key steps that turn a young horse into a ‘liberty’ horse 

that will do anything for you in freedom? 

16.30 – 17.00 uur
Tuigpaarden clinic met Demi van Nispen 

Clinic with Demi van Nispen
Als trainingsleider bij het KWPN heeft Demi van Nispen veel 

ervaring met tuigen. Ze zal een clinic verzorgen met deelnemers 

uit de finale van de Pavo Fryso bokaal tuigen. 

 

As a training leader at the KWPN, Demi van Nispen has many 

experiences with showdriving. She will provide a clinic with 

participants of the Pavo Fryso bokaal final showdriving.

Zaal New York 1 
(1e verdieping van het WTC-hotel • WTC Hotel, 1st floor)

10.00 – 11.00 uur
Can you see the difference 

Door Equinestudies 

  

In deze lezing laat Equinestudies u zien wat zij tijdens 

dissecties van paarden tegenkomen. Hoeveel kan een paard ons 

vertellen tijdens het leven en wat blijft er verborgen?  

Hoe kunnen we nog beter signalen lezen aan het lichaam door 

middel van de anatomie en biomechanica te leren zien?

Dit theoretische gedeelte wordt vervolgd met een  

praktijkdemonstratie in de hoofdpiste om 14.30 uur 

11.15 – 12.15 uur
Can you see the difference 

By Equinestudies 

In this lecture Equinestudies show what they encounter when 

dissecting horses. What can a horse tell us during life and what 

remains concealed. How can we learn to interpret the signs the 

body is giving by understanding the workings of anatomy and 

biomechanics. This theoretical part is followed up by a 

practical demonstration in the main arena at 14.30 hrs

12.30 – 13.30 uur
Blessurepreventie bij sportpaarden 

Door drs. Willem Houterman (dierenarts Dierenkliniek Wolvega 

 

Middels een powerpoint presentatie worden verschillende 

randvoorwaarden besproken en uitgediept die een belangrijke 

rol spelen in de preventie van blessures bij je paard. Tevens 

komen enkele veel voorkomende blessures aan bod. Eventueel is 

er tijdens de discussie mogelijkheid om van gedachten te 

wisselen over de rol van onze fokkerij binnen dit thema.

13.45 – 14.45 uur
Het goedgaande paard 
Door Lammert Haanstra 

  

Om te komen tot een goedgaand paard zal men een goed oog 

voor een zuiver gaand paard, veel ervaring en rijkunstig inzicht 

moeten hebben. Verder zal men eerst met het paard in gesprek 

moeten komen om het te kunnen trainen. Paarden trainen 

behoort een spel te zijn; wij moeten ervoor zorgen dat het paard 

het spel begrijpt. 

15.00 – 16.00 uur
 

Belasting en belastbaarheid van het paard;  
een systematische aanpak hoe beide positief te  

beïnvloeden en te verbeteren 
Door M.Sc. Karin Baas (Praktijk voor Dierfysiotherapie zw-frl) 

  

Een paard loopt over het algemeen blessures op doordat een 

bepaalde structuur meer belast wordt dan die hebben kan.  

Dat kan zijn door conformatie, een ongeluk/trauma of overbe-

lasting. Zo ontstaat schade. Deze lezing geeft praktische tips 

hoe de belastbaarheid systematisch verbeterd kan worden. 

16.15 – 17.15 uur
 

Physical load and weight-bearing capacity of the horse;  
a systematic approach for a positive influence and  

improvement of both. 
By M.Sc. Karin Baas (Praktijk voor Dierfysiotherapie zw-frl) 

Injuries usually occur because a certain structure has to deal  

with more strain than it can cope with. This may be caused by 

conformation, accident/trauma or by overloading. This causes 



11.15 – 12.15 uur
Huidaandoeningen bij het Friese paard 

Door prof. Dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan 

  

Huidaandoeningen komen bij alle paarden en pony’s voor. Toch 

heeft het Friese paard wel een aantal specifieke problemen zoals 

mijtinfecties en chronisch progressief lymfoedeem. Ook 

botryomycose (vorming van zwerende knobbels) wordt nog wel 

eens bij de Fries gezien. De wijze van stellen van de diagnose, 

de behandeling en de prognose worden uitgebreid besproken. 

12.30 – 13.30 uur
Voortplanting van de Friese merrie en hengst 

Door Drs. Erik Leusink (4horses.nl) 

  

Begeleiding van de merrie en hengst, gebruik van (nieuwe) 

technieken en toepassingen: 

• vers en diepvries sperma 

• Ureteroscopie en diephoorn insemineren 

• Toepassing doppler echografie 

• Kwaliteitsanalyse hengstensperma 

• ET en OPU/ICSI 

13.45 – 14.45 uur
Reproduction of the Friesian mare and stallion 

By Drs. Erik Leusink (4horses.nl) 

Supervision of mare and stallion, use of (new) techniques and 

applications:  

• fresh and frozen semen  

• Ureteroscopy and ‘Deep Horn’ insemination 

• Application Doppler ultrasound 

• Quality analysis stallion semen 

• ET and OPU/ICSI 

15.00 – 16.00 uur
Training van een menpaard 

Door Paul Versluis 

  

In deze lezing gaan we in op alles wat er bij komt kijken om een 

menpaard zo correct mogelijk te trainen. In deze lezing zal 

duidelijk worden hoe het beeld is van een goed gaand men-

paard. 

16.15 – 17.15 uur
Omgaan met wedstrijdspanning 

Door sportpsycholoog Mark Schuls 

  

In de paardensport is het extra belangrijk om goed met span-

ning om te kunnen gaan. Jouw zenuwen hebben namelijk niet 

alleen invloed op jou, maar ook op je paard. Gelukkig heb je zelf 

de touwtjes in handen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. 

Sportpsycholoog Mark Schuls van TipTop Sport geeft een 

presentatie over hoe mentale tools uit de sportpsychologie hier 

bij kunnen helpen. 

damage. This presentation provides practical tips on how 

weight-bearing capacity can systematically be improved.

Zaal New York 2 
(1e verdieping van het WTC-hotel • WTC Hotel, 1st floor)

10.00 – 11.00 uur
Skin conditions in the Friesian horse

By prof. Dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan 

Skin conditions occur in all horses and ponies, but some specific 

problems such as mite infections and chronic, progressive 

lymphedema are more common in the Friesian horse. Also a 

condition called botryomycosis (causing festering lumps) is 

frequently seen in Friesian horses. How to come to a diagnosis, 

treatment and prognosis will be discussed at length.


