
KRING DDS EVEN VOORSTELLEN. 

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

Naam: Rebecca Hoffmann 

Woonplaats: Oldetrijne 

Leeftijd: 15 

Gezinssituatie: moeder Yvonne, vader Arthur en tweelingzus Marit 

Wat doe je in het dagelijks leven (beroep of school): ik zit in 4 vwo op het Lindecollege 

Naam paard of pony: Lex 

 

Van welke vereniging ben je lid: PSV de Caprilli  

Hoe lang rijd je al paard of pony: 13 jaar 

Vertel daar iets over: 

ik rijd al vanaf ik twee jaar was, omdat mijn ouders ook rijden en we daardoor altijd al paarden en 

pony’s hebben gehad. Ik heb Lex nu al twee jaar en ik heb hem opgeleid van de BB naar het Z 

springen. Ook zijn we erg actief in de dressuur en eventingsport.  

 

Welke discipline vind je het leukst : dressuur, springen of iets anders:  ik vind Eventing en Springen 

allebei het leukst om te doen! 

Heb je ook extra les: mijn springinstructeur heet Martin Sterk, mijn dressuurinstructrice  Sandra de 

Groot en mijn eventinginstructrice Els Driehuyzen.  

Ga je vaak op concours: ik rijd ongeveer elk weekend een concours en dat wisselt zich af van springen 

en dressuur en in het eventingseizoen ook eventing wedstrijden. En op de weekenden dat we geen 

wedstrijden hebben doen we andere leuke dingen met onze pony’s 

Wat doe je in jouw vakantie: veel rijden en leren voor school, maar er is ook altijd tijd voor andere 

leuke dingen! 

Heb je ook een doel, wat je in de paardensport wilt bereiken: Ik ben dit jaar Nederlands Eventing 

kampioen geworden, dus om dat nog een keer te worden zal wel heel gaaf zijn. ik wil ook heel graag 

Nederlands kampioen Z springen worden, dit jaar had ik helaas een balkje in de barrage. Dus we gaan 

hard trainen om die droom te bereiken! Ook wil ik heel graag met Lex nog verder komen in de 

dressuursport! We zijn nu L2, maar ik hoop dat we ooit M of misschien wel Z dressuur kunnen 

worden!  

Heb je ook nog andere hobby’s: ja! Mijn tweeling zus en ik zitten als 7 jaar lang op Jiu jitsu en ik hoop 

binnen drie jaar examen te kunnen doen voor de zwarte band, want daarvoor moet ik eerst 18 zijn! 

 

  


