
Doreen Proos is als paardengedragsdeskundige in het programma 

Krugerpark te zien bij TV Gelderland. De lokale omroep portret-

teert de Bemmelse dressuuramazone tijdens haar werk met 

‘probleem’ paarden. In de serie wordt duidelijk dat een gebrekkige 

communicatie tussen de eigenaar en het paard ten grondslag ligt aan 

de problemen: van trailerladen tot omgang op stal. Doreen liet op 1 

mei tijdens de eerste aflevering zien hoe het anders kan! De volgen-

de uitzending is op zondagavond 29 mei en op 19 juni om 18.20 

uur. Doreen Proos is te consulteren bij problemen met paarden. Zie 

de contactgegevens onderaan de Nieuwsbrief. 

Doreen in serie van TV Gelderland  

Nr. Mei—juni 2011 

 DRESSUURTOTAAL: Doreen Proos - De Plak 82—6681 DR Bemmel. T:06-53974511 

www.dressuurtotaal.nl—doreen@dressuurtotaal.nl 
Voor verwijderen van de verzendlijst klikt u hier >> 

DRESSUURTOTAAL 

Nieuwsbrief   
van Doreen Proos 

Er is een gemakkelijke en betrouwbare manier om te con-

troleren of de linker en rechter stijgbeugel van gelijke 

lengte zijn. Je neemt de stijgbeugel in je hand en draait het 

naar boven langs de stijgbeugelriem. Dan controleer je 

wat de afstand is tussen de stijgbeugel en het zweetblad: 

bijvoorbeeld drie vingers passen tussen de onderkant van 

het zweetblad en de stijgbeugel. Dit doe je vervolgens aan 

de andere zijde en er als er geen verschil is dan zijn je 

stijgbeugels gelijk. 

Tip: controleren gelijke beugellengtes  

Derby introduceert: een topkwaliteit dressuurlaars met extra hoge 

boog, voor een chique uitstraling! Buitenzijde is verhard voor de ste-

vigheid en de binnenzijde is juist zacht voor een optimaal contact met 

het paard. Bovendien wordt de laars compleet dankzij de rits aan de 

voorbinnenzijde, die doorloopt tot aan de voet. Laarzen aan –en uit-

trekken was nooit eerder zo makkelijk!  

Normaal € 510,00. Speciale zomeractie tot aan 1 augustus 2011:  

€ 475,00 met gratis laarzenspanners. Maak een afspraak voor deskun-

dig aanmeten. Uiteraard op maat gemaakt. 

Aanbieding: rijlaarzen Derby Prestige 

NK -dressuur: Doreen aan de start  

Tijdens Outdoor Gelderland op Landgoed Middachten in De Steeg start 

Doreen Proos haar troef Acdelo’s Smile. Zij dingt op zaterdag mee om 

de titel Nederlands Kampioen in de rubriek Zware Tour.  

Outdoor Gelderland wordt gehouden van 8 t/m 13 juni.  

Kijk voor meer info en startlijsten op www.outdoorgelderland.nl 

DRESSUURTOTAAL is de trainingsstal van Grand Prix amazone Doreen Proos.  

Uitgangspunt: passie voor paarden, benaderd vanuit de dressuur. Het adres voor: 

- dressuurles (alle niveaus) 

- paardengedragskundige (beter met uw paard communiceren: ‘paard -georiënteerde’ houding) 

- advies en aankoop van rijlaarzen en jodphur boots van het merk Derby 


