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Wat heb ik er aan?
Instructie:
 De ruiter /amazone krijgt een keer per maand veertig minuten les van bondscoach Rien van
der Schaft
 Hoofdsponsor Stal de Mersken stelt maandelijks op een woensdagmiddag en avond zijn pas
gebouwde instructiehal incl. kantine en overdekte longeercirkel ter beschikking voor de
instructies.
Veterinaire begeleiding:
Co-sponsor Dierenkliniek Wolvega biedt:


1x per jaar een volledige klinische check bestaande uit:
 Klinische keuring
 Microscopisch mestonderzoek
 Algemeen Bloedonderzoek





De kosten van het algemeen klinisch onderzoek bij alle overige consulten( dus gratis)
20% korting op röntgenfoto’s en echografie
20% korting op een jaarlijkse gebitsbehandeling

Deze sponsoring is alleen van toepassing op de paarden die meedoen in het project.
Deelnemende ruiters/amazones kunnen hier dus geen gebruik van maken met andere paarden.
Eco- coaching Heerenveen:
 Het ECO-Coach team onder leiding van sportpsycholoog Berber van den Berg verzorgen in
samenwerking met MGPNGP trainingen op woensdagmiddagen tussen 11.30 uur en 14.30
uur in de Epke Zonderlandhal in Heerenveen. Bel voor afspraak met Bea Faber 0621631555
 Per woensdagmiddag kunnen er maximaal drie ruiters/amazones gratis aan de eco-coach
training meedoen. Tijdens deze woensdagmiddag wordt er een fysiek-mentale intake gedaan
, waaruit sterke en minder sterke punten naar voren zullen komen. Hierbij kan men denken
aan balans, coördinatie, houding, focus, wedstrijdspanning, wedstrijdvoorbereiding
(visualiseren) etc. Hier komen een aantal doelen uit waar de ruiter binnen en buiten de
training mee aan de slag kan.
 Op basis van de uitkomsten van de intake/ scan kunnen de ruiters/amazones tegen een
gereduceerd tarief middels een knipkaart doelgericht gaan trainen met de coaches. De
gesponsorde knipkaart kost: €35 voor 6x.Vervolg knipkaarten zijn voor eigen rekening.

Kleding:
 QHP uit Drachten sponsort een instructie- / wedstrijddeken.
 Arti Design sponsort een zadeldekje voor de wedstrijden en een polo.
 Tevens krijgen de deelnemers van ArtiDesign 25 % korting op het gehele assortiment.
 De Stichting MGPNGP sponsort een jas,die gedragen moet worden tijdens instructie-,
wedstrijd- en demonstratie momenten.




De combinatie dient kleding en materiaal van de sponsor(-en) van het project te dragen bij
het inrijden van en tijdens instructiemomenten/wedstrijden/demonstraties etc..
De kleding, indien gesponsord, blijft eigendom van de stichting en zal bij tussentijdse
beëindiging direct moeten worden ingeleverd (binnen één week na de schriftelijke melding
van het stopzetten van de overeenkomst tussen de betreffende combinatie en de stichting
MGPNGP).

Paardenvoer van Equifirst:
 De ruiter/amazone ontvangt de eerste twee jaar (met een optie voor nog eens twee jaar)
jaarlijks 700 kg Equifirst sport plus cube paardenvoer. De zakken van 20 kg worden aan huis
geleverd door Sjoerd Jan Keuning - 06 5260 8191 . Neem contact met hem op over
wanneer je het voer geleverd wilt hebben.
 De ruiter/amazone ontvangt van Equifirst een sjabrak . Het sjabrak kan via Sjoerd Jan
geleverd worden. Ook met hem hierover contact opnemen.
 10% korting op alle Equifirst voer geleverd door Sjoerd Jan Keuning.
EcoStyle Oosterwolde:
 20% korting op alle produkten .

De Dekenwasserij:
 Esther ten Hove biedt elke deelnemer : 4 dekens laten wassen en maakt niet uit wat voor
dekens. esther@dedekenwasserij.nl tel: 0631237396
De ruiter/amazone kan ook kiezen voor 3 dekens laten wassen en waterdicht maken.
Esther haalt de dekens gratis op en bezorgt ze ook weer gratis terug.

Evenemententrailers:
 Joop de Ruiter zorgt jaarlijks voor een wedstrijdbaan voorzien van geluid tijdens de Hypo
Fryslân Cup dagen in mei. De Stichting heeft de mogelijkheid activiteiten in deze baan te
organiseren.
Stoeterij Het Swarte Paert:
 Daniëlla Smit tel. 06-46010039 en Udo de Haan bieden bij het Swarte Paert in de Hemrik :
 1x gratis aquatraining en daarna
 50% korting bij maximaal 8x per jaar. Natuurlijk alleen met het geselecteerde paard

Dierfysiotherapie:
Monique Hoiting info@dierfysio-hoiting.nl tel. 0640647016
.
Eerste behandeling van 1 tot 1,5 uur gratis excl. reiskosten
.
Volgende behandelingen voor 50 euro excl. reiskosten
.
Locatie in onderling overleg te bepalen

Wijze van selectie:
 Alle ruiters/amazones uit Regio Fryslan ,die voldoen aan de criteria voor deelname kunnen
zich jaarlijks inschrijven voor: Mei Grand-Prix nei Grand-Prix 2.0
 De inschrijving dient vergezeld te gaan van een video/filmpje, waarbij de combinatie in
maximaal 4 minuten wordt gepresenteerd.
 De stichting Mei Grand-Prix nei Grand-Prix heeft de mogelijkheid één wild-card uit te delen.

Waar moet ik aan voldoen en wat moet ik er voor doen?
Criteria voor deelname:














Minimaal Z2-dressuur gekwalificeerd te zijn met een KWPN/KFPS paard((d.w.z. Z2 +
minimaal 1 wp).
In het bezit te zijn van het Instructeursdiploma
In een persoonlijk gesprek met de topinstructeur zich te committeren aan het
opleidingsprogramma van Mei Grand-Prix nei Grand-Prix 2.0 en dient zich “coachable” op te
stellen.
De trainingen te volgen in een daarvoor geselecteerde accommodatie( Stal de Mersken) in de
provincie Fryslân.
De eco-trainingen voor fysieke en mentale ondersteuning en weerbaarheid te volgen op een
woensdagmiddag tussen 11.30 uur en 14.30 uur. Na een scan wordt er 4 maanden op de
woensdagen getraind, waarna middels een knipkaart verdere ondersteuning gegeven kan
worden.
De opdrachten van de topinstructeur in de periode tussen de instructies uit te voeren.
De ruiter/amazone maakt per half jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan(POP). Per half jaar
wordt door de ruiter/amazone een reflectieformulier ingevuld en vindt een voortgangsgesprek
plaats.
De ruiter/amazone dient maandelijks op de woensdag instructie te verzorgen op de locatie:
Stal de Mersken aan twee junioren die in de dressuur hoger willen worden opgeleid en
deelnemen aan het project. De geselecteerde senioren bepalen samen met het
stichtingsbestuur na een open inschrijving welke junioren tot het project worden toegelaten.
De junioren maken eveneens een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat door de senioren wordt
getoetst en door de junior waar nodig wordt aangepast.
De ruiter/amazone levert een maandelijkse financiële bijdrage van 25 euro.
De naam van het KWPN paard met de naam van de hoofdsponsor: De Mersken te laten
beginnen en het KFPS paard met de naam van het project: MGPNGP te laten beginnen en
vervolgens de registratie bij de KNHS te regelen. Dit geldt wat de naam betreft ook voor
deelname aan internationale wedstrijden.











Indien de ruiter/amazone geen eigenaar is van het KWPN/KFPS paard, dan dient de eigenaar
van het paard zich eveneens aan de voorwaarden van de selectie en de definitieve
overeenkomst te committeren.
De ruiter/amazone zal na de les de accommodatie netjes achterlaten.
De combinatie dient aangesloten te zijn bij een rijvereniging die onder de Regio Friesland valt.
Tevens behoort de deelnemer woonachtig te zijn in Friesland.
Het paard wordt pas toegelaten tot het project als het veterinair goedgekeurd is door een door
de stichting MGPNGP te bepalen veterinair.
Een keer per maand vindt er een instructiemoment plaats. Meestal op een woensdagavond
tussen 16.00 en 22.00 uur
De instructies voor de junioren worden gepland tussen 16.00 en 22.00 op dezelfde dag
waarop de senioren les krijgen van Rien van der Schaft.
Na een instructie van Diana van der Wal moet de ruiter/amazone minimaal 1 keer per maand
reklame/pr van de eigen combinatie en van onze sponsoren via onze site en facebook
maken.
Indien een combinatie niet kan deelnemen aan een instructie moet Petra Duindam 0613617793 van te voren worden ingelicht.

Indien de combinatie tot de geselecteerden behoort dan gelden de onderstaande bepalingen:

Duur van de overeenkomst:
 De combinatie van ruiter/amazone en KWPN/KFPS paard verbinden zich steeds voor een
termijn van 1 jaar -na twee jaarlijkse evaluaties met de opleider- deel te nemen aan de
instructies en aan wedstrijden, die in overleg met de opleider worden vastgesteld. De gehele
termijn kan bij voldoende jaarlijkse vorderingen thans nog 2 jaar bedragen.
 Het KWPN/KFPS paard mag in de periode dat het deel uitmaakt van het project niet
verkocht worden, mits afhankelijk van de deelname duur, per jaar 2500 euro aan de Stichting
wordt betaald, waarbij een deel van het jaar als geheel jaar wordt gerekend.

Bij blessures van ruiter/amazone en/of paard kan een door de Stichting aangestelde
arts/veterinair de combinatie uitsluiten van verdere deelname.

