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Nieuwbrief 2020-1 / maart 2020 
 
Goedendag allen, 
 
Laat ik allereerst de wens uitspreken dat jullie allemaal nog goed gezond zijn en iedereen 
sterkte wensen in deze bizarre tijd! 
Ook wij zijn veelal aan huis gekluisterd door de maatregelen maar gelukkig kunnen we veel 
dingen regelen via mail en telefoon dus de voorbereidingen voor de opleiding blijven 
onverminderd doorgaan.  
 
In deze nieuwsbrief 

1. Onze nieuwe locatie 
2. Het voorlopig rooster 
3. Leesvoer (aanvullende literatuur) 

 
1. Onze nieuwe locatie 
We hadden al aangegeven dat Hippisch Centrum Emmen onze nieuwe leslocatie zal zijn. Wat 
echter nog niet vast stond was welk deel van deze prachtige locatie we kunnen gebruiken. 
Inmiddels zijn alle gesprekken hierover afgerond en we zijn ongelofelijk blij met het 
resultaat! Ik geef hier even een opsomming: 
- Een eigen leslokaal (met bar en open haard ;-)) voorzien van beamer en scherm 
- Een eigen buitenbak 
- Gebruik van de binnenbak bij slecht weer 
- Gebruik van de poetsplaatsen 
- Manegepaarden en -pony's om te oefenen 
- Boxen voor extra oefenpaarden of eigen paarden (want je kunt hier fantastisch 
buitenrijden!) 
- Ruim voldoende (betaalbare!) overnachtingsmogelijkheden in de buurt voor de studenten 
die van ver weg komen. 
Nieuwsgierig? Neem gerust alvast een kijkje op: www.hce-emmen.nl  
 
 
2. Het rooster (onder voorbehoud) 
Hoewel we nog druk bezig zijn om het rooster helemaal rond te krijgen, kunnen we alvast 
een voorlopige indeling geven. Je vindt het voorlopig rooster in de bijlage van deze mail. Er 
kunnen nog geen rechten aan ontleend worden maar het geeft jullie wel alvast een idee van 
de vakken die tijdens de opleiding gegeven worden. 
 

http://www.hce-emmen.nl/
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3. Leesvoer (Aanvullende literatuur) 
Al het benodigde lesmateriaal zit bij het cursusgeld inbegrepen en dit ontvangen jullie ook 
aan het begin van de opleiding. Ecter, we hebben ook altijd een lijst met aanvullende 
literatuur: boeken die niet verplicht zijn maar wel een aanrader als je je verder in een 
onderwerp wilt verdiepen. Normaal gesproken ontvang je deze lijst ook aan het begin van de 
opleiding maar het leek ons een goed idee om jullie via de nieuwsbrief alvast een paar titels 
te geven. Tenslotte zitten veel van jullie nu wellicht thuis en dan komt extra leesvoer goed 
van pas. De boeken zijn veelal online te bestellen bij diverse boekwinkels dus je hoeft er niet 
perse de deur voor uit. 
De tips voor deze keer zijn: 
- Hoe beweegt uw paard? - Gillian Higgins 
- Anatomie van het sportpaard. - Gillian Higgins 
Met behulp van haar beschilderde paarden maakt Gillian Higgins voor ruiters, trainers, 
studenten diergeneeskunde en alle andere geïnteresseerden op beeldende  wijze zichtbaar 
hoe het paardenlichaam in anatomisch opzicht functioneert.  Wij vinden het geweldige 
boeken en raden ze zeker aan! 
 
Tot zover de eerste nieuwsbrief. We zeiden al: het zijn bizarre tijden. Laten we er het beste 
van maken en blijf vooral gezond! 
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