
Clinic Tuigrubrieken 13 mei 
 
Op zaterdag 13 mei organiseert de commissie Sport & Recreatie een clinic tuigrubrieken voor 
Shetland pony’s. Deze dag is interessant voor rijders die zichzelf in de tuigsport wil verbeteren, maar 
zeker ook voor iedereen met interesse in deze tak van sport die hier meer over wil weten. 
 
Locatie is Manege de Nieuwe Heuvel in Lunteren. 
 
De clinic wordt gegeven door Mechteld Jonker. Zij is instructeur en dierenfysiotherapeut met als 
specialisatie de begeleiding van sportpaarden. Zelf is ze actief met rijden in diverse disciplines, 
waaronder onder het zadel en in de mensport. Met Friezen rijdt ze tuigrubrieken voor de sjees en 
concourswagen op nationaal niveau, waarbij ze al diverse zeges wist te behalen.  
 
Voor deze clinic richt zij zich vooral op de Shetland pony in de tuigsport. Zowel de theorie als de 
praktijk komen aan bod. 
 

Programma 
Aanvang 10.00 uur Lezing over de bewegingen van de pony; Wat willen we zien in de baan en 

wat heeft dit voor invloed op het lichaam van de pony? Hoe kun je dit op de 
juiste manier trainen? 

 
12.00 – 13.30 uur Lunchpauze 
 
Vanaf 13.30 uur Middagprogramma. In de middag gaan we naar buiten, waar clinics worden 

gegeven; voorbeelden uit de praktijk dus. Het is mogelijk om je hiervoor met 
een eigen pony op te geven. 

 
Kosten 
De kosten bedragen € 20,00 voor leden van het NSPS en € 25,00 voor niet-leden.  

Je kunt extra opgeven voor de lunch, kosten hiervoor bedragen € 10,00.  
Als je met een eigen pony wilt deelnemen aan het middagprogramma zijn de extra kosten hiervoor  
€ 5,00 per pony. 
 
Inschrijven 
Er is slechts beperkt ruimte, schrijf je dus snel in! 
Opgeven kan via wedstrijd.nsps@gmail.com. Graag het aantal personen vermelden en of je wel of 
niet met een eigen pony wilt deelnemen aan het middagprogramma. Ook de lunch graag apart 
opgeven. Opgeven kan tot uiterlijk 1 mei. 
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