
1.40m rubrieken in Kootwijk
De terreinen van Paardensportcentrum Gert van den Hoorn zijn bij vele ruiters 
bekend en gewaardeerd. Een mooi terrein, goede bodem en prettige sfeer maken het 
een uitstekende locatie voor de paardensport. Rijvereniging OVJ maakt dan ook 
graag gebruik van het terrein in Kootwijk voor het organiseren van haar wedstrijden. 
Dit jaar heeft de vereniging naast de reguliere wedstrijdrubrieken, ook een aantal 
1.40m springwedstrijden op het programma staan.

De rubrieken bij deze al jaren zeer actieve 
vereniging, zitten doorgaans goed vol toch wil 
de OVJ aan zowel deelnemers als publiek de 
gelegenheid bieden om kennis te maken met 
deze 1.40m rubriek. Daarmee bieden zij ruiters 
de kans om dichter bij huis in het 1.40m de 
wedstrijdpunten te halen en kennis te maken 
met hun evenement. Zij kunnen dan tevens 
hun jongere paarden starten in de overige 
rubrieken op de beide springterreinen.

Uitdaging
Monique van der Heijden is voorzitter van de 
Oost Veluwse Rij- en Jachtvereniging, zoals de 
officiële naam luidt. Zij vertelt: “Gert van de 
Hoorn heeft een prachtig terrein in Kootwijk 
en wij vinden het leuk om mooie wedstrijden 

te organiseren. Wij zorgen dan ook graag dat 
alles er altijd picobello uitziet en kunnen naast 
een ruime parkeergelegenheid ook een 
uitstekende grasbodem en goed hindernisma-
teriaal bieden. De parcoursen die gebouwd 
worden zijn altijd opbouwend en leerzaam en 
staan garant voor prima sport. Vanuit de 
KNHS is er al vaker de oproep gekomen om 
meer 1.40m rubrieken uit te schrijven op 
‘normale’ wedstrijden. Dus niet alleen op de 
grote nationale en internationale wedstrijden. 
Wij vinden dat een mooie uitdaging en gaan 
deze graag aan.”

Parcoursbouwer
“We houden vast aan het normale programma 
met springen en dressuur van de klassen B tot 

en met ZZ, maar daarnaast staat er ook een 
1.40m op het programma. Kris van Gelder 
neemt de parcoursbouw op zich en daarnaast 
zijn we bijzonder verheugd dat de heer 
Winninghoff van Winning Stables deze 1.40m 
rubriek wil sponsoren. We gaan dit niet tijdens 
alle wedstrijden dit jaar doen, maar hebben 
eerst goed op de kalender gekeken wanneer er 
nog ruimte was in het wedstrijdprogramma 
en beginnen met twee wedstrijddagen. Op 17 
april en 17 juli staan de eerste gepland waarbij 
ook 1.40m rubrieken worden uitgeschreven. 
We hopen natuurlijk dat deze wedstrijden 
werkelijk aan een bepaalde vraag invulling 
geven en dat daardoor ook deze categorie 
springruiters de weg naar ons terrein in 
Kootwijk gaan vinden”, aldus van der Heijden.
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Op het terrein in Kootwijk van Paardensportcentrum Gert van den Hoorn, waar de OVJ haar wedstrijden organiseert, werden afgelopen jaar ook diverse 
Hippiades verreden. De Hippiades stonden oorspronkelijk gepland op het KNHS-centrum in Ermelo, maar konden daar toen vanwege de enorme 
wateroverlast geen doorgang vinden.  
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