
KRING DDS EVEN VOORSTELLEN. 

========================== 

Naam:  Iris en Marleen de Jong 

Woonplaats: Peperga 

Leeftijd: 20 jaar en 16 jaar 

Gezinssituatie: Thuiswonend 

Wat doe je in het dagelijks leven (beroep of school):  Iris, Paraveterinair bij paardenkliniek 

Emmeloord  Marleen, opleiding schoonheidsspecialiste 1e jaars bij Landstede Zwolle 

Naam paard of pony: Wiaggi B en Apollo 

 

Van welke vereniging ben je lid: RSV Neo 

Hoe lang rijd je al paard of pony: 13 jaar en 10 jaar 

Vertel daar iets over:   Iris begonnen op een manege, daarna met eerste eigen pony 

Patriano bixie en B dressuur gereden. Na 4 jaar Patriano verkocht en Apollo op mijn pad gekomen. 

Met Apollo veel dressuurwedstrijden gereden en geëindigd op Z1 niveau. Marleen ook begonnen op 

manege, daarna met verzorgpony Sammie veel bixiewedstrijden gereden. Vervolgens is ze 

doorgegroeid op pony Iris, waar ze zowel bixie als B dressuur en springen mee gestart heeft. 2 jaar 

geleden heeft ze de teugels van Apollo overgenomen waar ze nu B dressuur mee rijdt en binnenkort 

L1 wil gaan starten.  

Welke discipline vind je het leukst : dressuur, springen of iets anders: Dressuur, Marleen vindt 

springen ook wel heel leuk 

Heb je ook extra les: Op dit moment even niet, Marleen wordt begeleidt door Iris 

Ga je vaak op concours: Ik hoop in de toekomst weer wat meer, Marleen is net begonnen met 

wedstrijden rijden. 

Wat doe je in jouw vakantie: Genieten van onze dieren, uitgaan en leuke dingen met vrienden en 

familie doen.  

Heb je ook een doel, wat je in de paardensport wilt bereiken: Vooral genieten, en in de toekomst een 

jong paard opleiden. En jury worden!! 

Heb je ook nog andere hobby’s: Heel veel tijd voor extra hobby´s hebben wij niet, maar we mogen 

graag even een rondje wandelen met onze hond! 

 

 

 

 



Hoi allemaal! 

 

Wij zijn Marleen en Iris de Jong, 16 en 20 jaar oud en woonachtig in Peperga. Sinds ruim een jaar zijn 

we niet rijdend lid bij RSV Neo. We zijn allebei al op jonge leeftijd begonnen met paardrijden, en 

hebben de beginselen mogen leren op een manege. Na een paar jaar kregen wij onze eerste eigen 

pony Patriano. Met deze pony hebben we vooral bixie wedstrijden gereden, en is daarna met 

pensioen gegaan. Daarna kwam onze E pony Apollo op ons pad. Iris is met Apollo geëindigd in het Z1 

dressuur, in die periode hebben ze vele wedstrijden gereden waaronder meerdere 

Regiokampioenschappen en het Nederlands kampioenschap. In die periode heeft Marleen 

voornamelijk bijrijd pony´s gereden en heeft sinds 2 jaar de teugels van Apollo overgenomen. Thuis 

hebben we momenteel 4 paarden: Apollo, Wiaggi B, en 2 shetlanders voor de gezelligheid.  

Ik, Iris heb vorig jaar mijn opleiding Bedrijfsleider paardensport- en houderij afgerond en ben 

sindsdien werkzaam als Paraveterinair bij paardenkliniek Emmeloord. Mijn werk is ontzettend 

afwisselend en uitdagend, geen dag is hetzelfde in een tweedelijns paardenkliniek. Ik mag graag 

assisteren bij allerlei (spoed)operaties, maar ik vind de dagelijkse poli werkzaamheden ook 

ontzettend leuk om te doen. Daarnaast ben ik gediplomeerd instructrice en geef ik les in mijn vrije 

tijd, waaronder aan mijn zusje Marleen. Marleen start sinds enkele weken ook wedstrijden, dus dat 

maakt het extra leuk en uitdagend om hier samen naartoe te werken. We trainen gemiddeld 4 keer 

per week en in het weekend proberen we weer regelmatig op wedstrijd te gaan. Onze doelen zijn 

vooral dat we zoveel mogelijk willen genieten van de paarden, en ik zou in de toekomst graag 

beginnen aan de opleiding tot jurylid.  

 

 

  


