
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paardensportcentrum De Zuidstroom 
De plek voor paard, evenement en vereniging . 

Paardensportcentrum De Zuidstroom is een echt 

familiebedrijf en in 2009 opgericht. Er is plaats voor 

53 pensionpaarden. Men kan gebruik maken van onze 

binnenbak van 122 x 24 meter. Deze is onderverdeeld 

in drie bakken van 40 meter, dus altijd plaats om te 

rijden. De longeercirkel en de buitenbak van 60 x 20. 

Heerlijk uitrijden op ons 13 hectare achterland. In het 

achterland is een galoppeer pad, een waadvijver, 

waar je paard kan waden, maar je kan er ook 

zwemmen met je paard.  

Pensionpaarden staan hier in een ruime, goed 

geventileerde ruimte met veel licht. Wij bieden 

volpension, d.w.z. wij mesten en strooien, voeren 

ruwvoer en krachtvoer en de paarden gaan overdag in 

de wei. Een wasplaats aanwezig. Mocht u alleen 

willen overwinteren, dan kan dat ook! 

Evenement organiseren: Welkom zijn alle initiatieven 

en ideeën die een meerwaarde geven aan de ruiter of 

het paard. Door samenwerking en elkaar te ontzorgen 

kunnen we elk initiatief tot een mooi resultaat 

brengen. 

Beschikbaar zijn de binnenbak, springhindernissen, 

crosshindernissen, witte kunststof dressuurbaan 

60x20, juryhokjes met verwarming en digitale 

uitslagverwerking. Ook is er een ruime, verwarmde 

cursusruimte met beamer voor presentaties. Deze 

ruimte is ook geschikt voor vergaderingen. 

Enkele voorbeelden: Dressuurwedstrijden, 

springwedstrijden, indoorcross, outdoor cross, 

indoormarathons, clinics. 

Verenigingen :Er zijn verschillende verenigingen die 

hun verenigingslessen in ons paardensportcentrum 

geven. 

Gastruiters: Wilt u incidenteel (b.v. slecht weer) 

gebruik maken van een binnenbak, dat kan. U betaalt 

dan per keer. Ook is er een winter abonnement, u 

kunt dan rijden zo vaak u wilt van 1 oktober tot 1 

april.  

Zoekt u dus een plek uw paard, uw evenement, uw 

vereniging of wilt u binnen rijden met of zonder 

instructie? Komt u dan gerust langs voor een indruk 

en meer informatie. 
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