GRAAG NODIGEN wij U UIT voor de:
HORSEFOOD EVENTING COMPETITIE...
Deze dag willen wij ruiters en amazones de mogelijkheid bieden
om kennis te maken met de EVENTING SPORT in NEDERLAND
en wordt er gestreden om de HORSEFOOD EVENTING TITEL.
Tevens wordt tijdens deze dag de kennis vergroot over voedingsaspecten die belangrijk zijn voor eventing paarden.
Niemand minder dan TIM LIPS (HORSEFOOD ambassadeur
en Olympisch Eventingruiter) en MARTIN LIPS (Bondscoach
eventing) zullen deze dag PROFESSIONEEL UITLEG geven over
de eventingsport en u ADVISEREN en BEOORDELEN tijdens
het nemen van een EVENTINGPARCOURS.
Op het eventing terrein van de KNHS in Ermelo kunt u een
MOOI EVENTINGPARCOURS verwachten en worden
TERREIN- en WATERHINDERNISSEN overwonnen.
Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom voor ONTVANGST,
waarna om 10.00 uur gestart zal worden met parcours verkenning.
Ruiters en amazones krijgen de GELEGENHEID om onder
PROFESSIONELE BEGELEIDING en toelichting het parcours
vooraf te verkennen.
Vervolgens wordt aan de hand van een startlijst een eerste ronde
gereden waarna TIM LIPS en MARTIN LIPS dit beoordelen.
Vervolgens krijgt u de gelegenheid om dit advies mee te
nemen naar een tweede ronde, die tevens mee telt voor de
HORSEFOOD EVENTING titel.

INSCHRIJVEN:

Graag ontvangen wij via de e-mail de volgende gegevens:
Naam, leeftijd, woonplaats, paard/ pony en het niveau.
€10,- per ruiter/ amazone. Voor het reglement zie de website.

PROGRAMMA

(wijzigingen onder voorbehoud)
09.30 uur ONTVANGST
ü Met TIM LIPS en MARTIN LIPS parcours verkennen.
ü 1e fase OEFENCROSS met aanvullend beoordeling
ü PAUZE
ü 2e fase WEDSTRIJDCROSS met aanvullend einduitslag
ü Harnachement CONTROLE door DRUNENS
RUITERHUIS
ü Persoonlijk VOEDERADVIES
+/- 16.00 uur PRIJSUITREIKING en afsluiting.
Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar de
gedraineerde buitenpiste

CONTACTPERSOON HORSEFOOD:
Vera Colijn • vcolijn@van-gorp.com • 06-31698622

WE ZIEN U GRAAG OP 29 SEPTEMBER a.s.
met vriendelijke groet…

EVENTING ERVARING IS NIET NODIG,
.....ENTHOUSIASME DES TE MEER!
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2013
KNHS CENTRUM
DE BEEK 125
3852 PL ERMELO
GEEF JE SNEL OP, WANT VOL = VOL

VAN GORP DIERVOEDERS BV • WAALWIJK
INFO TEL 0416-315770 • WWW.VAN-GORP.COM • WWW.HORSEFOODTHEBEST.NL
VANGORP_EVENTINGCOMP_2013.indd 1

31-07-13 23:31

