Horse Event

Horse Event, drie dagen lang paarden, paarden en nog eens paarden…
Op 12, 13 en 14 september vindt alweer de zevende editie van Horse Event plaats op de
prachtige terreinen van het Nederlands Hippisch Centrum in Deurne (Nederland).
Tienduizenden paardenliefhebbers reizen af naar het Mekka voor de paardenliefhebber om
ruim 100 (inter)nationale toppers en specialisten aan het werk te zien in meer dan 300
clinics en demonstraties. Bekende buitenlandse namen als Monty Roberts (USA), Rudolf
Zeilinger (Duitsland), Chris Irwin (Canada), Anja Beran (Duitsland), Dan Wilson
(Engeland), Dr. Helmut Ende (Duitsland) geven acte de présence. Maar ook Nederlands
trots is volop vertegenwoordigd. Zo vertellen dressuurcoryfeeën Anky van Grunsven en
Imke Schellekens-Bartels over hun Olympische ervaringen. IJsbrand Chardon en Koos de
Ronde tonen u de kunst van het vierspan rijden. En Emiel Voest en Annemarie van der
Toorn leren u alles over Natural Horsemanship. Op het terrein van Horse Event vindt u elf
verschillende pistes waarin zo’n 1.500 paarden hun opwachting maken. Van de kleine
Fallabella tot de grote Shire en van recreatie- tot Grand Prix paard, ze zijn er allemaal te
vinden. En wat denkt u van het enorme beursgedeelte? 150 bedrijven presenteren de
nieuwste en leukste producten van het moment. Horse Event biedt een weekend lang vol
paardenplezier voor iedere horsaholic!
De Hypo winkels slaan door…
Vanaf het begin van Horse Event waren de Hypo winkels al te vinden op Horse Event. De
grootste ruitersportketen van Nederland pakt elk jaar groter uit op Horse Event. Ruim 500 ²
richten zij voor je in met de nieuwste ruitersportartikelen en leukste aanbiedingen. Naast
hun eigen Happy Valley lijn vind je hier onder andere ook kleding van Anky en Pikeur,
een uitgebreid assortiment aan Ariat schoenen en een grote keus aan dekens van Rambo
Horseware. Op het Hypo Plein geven al deze leveranciers jou graag advies bij het
uitzoeken van een nieuwe deken of paar rijlaarzen. Maar dat is nog niet alles. Ook in de
aanloop van Horse Event kun jij al genieten van een hoop voorpret. Lees snel welke leuke
acties ze dit jaar weer voor jou in petto hebben.
Pimp my pony (and myself)
Na ‘Pimp my room’ en ‘Pimp my car’ lanceerde Hypo twee jaar geleden dan eindelijk de
variant waar wij allemaal met smart op hebben gewacht: Pimp my pony! Ook dit jaar staan
de Topgrooms en Hypo weer te popelen om paard en ruiter van top tot teen te pimpen.
Alleen nu geeft Hypo niet één, niet twee, maar drie combinaties een hele make-over.
Terwijl de Topgrooms aan de slag gaan met jouw paard, wordt jij in de allernieuwste
Happy Valley kleding gestoken t.w.v. € 250,-.
Wil jij kans maken op deze fantastische prijs? Het enige wat je hoeft te doen, is jouw
toegangskaart in de voorverkoop te bestellen. Je dingt dan automatische mee.
De prijswinnaars worden voor 8 september bekend gemaakt en zij ontvangen hierover
schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Doe gratis mee met de Hypo Loterij
Wist jij dat je met jouw entreekaart kans maakt op de meest fantastische prijzen? Het enige
wat je hiervoor hoeft te doen, is het strookje op de entreekaart volledig in te vullen en deze
in te leveren bij de Hypo stand op Horse Event. Je maakt dan automatisch kans op het

winnen van allerlei ruitersportartikelen aangeboden door de Hypo winkels.
Korting op je aankoop
Je kaarten bestellen in de voorverkoop verzekert jou niet alleen van toegang tot Horse
Event. Je krijgt ook nog eens een kortingscoupon van vijf euro. Deze coupon kun jij laten
verzilveren bij de Hypo stand bij een minimale aankoop van vijftig euro. Die vijf euro kun
je dus lekker in je zak houden!
Fokkerij Wereld
Stamboeken en rasverenigingen presenteren al sinds de eerste editie van Horse Event hun
rassen in de Fokkerijhal. Om meer aandacht te kunnen besteden aan fokkerij, verrijst er een
groot nieuw terrein bij de hoofdingang met de naam ‘Fokkerij Wereld’. Verschillende
specialisten op gebied van fokkerij staan klaar om alle uiteenlopende vragen te
beantwoorden. Zou u eens een veulentje willen fokken maar weet u niet welke hengst voor
uw merrie geschikt is? Of wilt u weten welk ras het beste bij u past? De stamboeken
informeren u graag. U kunt korte workshops en lezingen bijwonen over onderwerpen zoals
exterieur beoordeling, vruchtbaarheidsproblemen en hoe te voeren tijdens dracht en
lactatie. Vergeet ook niet naar het dagelijkse rassendefilé te gaan kijken waarin alle
raspaarden hun beste beentje voor zetten.
Menorquina
Horse Event heeft dit jaar een absolute primeur. Het Spaanse eiland Menorca herbergt een
paard met weelderige lange manen, een krachtige barokke hals en een pikzwarte vacht.
Speciaal voor Horse Event komen 12 ruiters met hun prachtige Menorcaanse hengsten naar
Deurne om voor het eerst in Nederland spectaculaire shows te verzorgen. Op de typische
Menorcaanse wijze ‘met de teugels in één hand’ worden de paarden gereden. Tineke
Bartels heeft zich al laten verleiden door deze imponerende paarden en neemt plaats in het
zadel van één van de hengsten op Horse Event, mis het niet!
PrimeVal Wellness Centre
Naar aanleiding van het succes van vorig jaar beslaat het PrimeVal Wellness Centre dit jaar
maarliefst 3.000 m². In het Wellness Centre staan gezondheid en welzijn van paard én
ruiter centraal en zult u ogen en oren te kort komen. U vindt er werkelijk alles op het
gebied van voeding, (dier)geneeswijzen, huisvesting, gedrag en onderzoek. In de
demonstratiepistes, lezingzalen en diverse workshopruimtes passeren boeiende
onderwerpen de revue. U kunt ook zelf actief aan de slag. Doe een conditietest, volg een
fitnessles, ga naar de sportvoedingsdeskundige voor advies, train uw valtechnieken of leer
een verband aan te leggen tijdens een workshop EHBO bij paarden.
Ook kunt u de hele dag door diverse experts aan het werk zien. Van hoefsmid tot tandarts
en van dierenarts tot chiropractor. Terwijl zij de paarden behandelen, beantwoorden ze ook
graag al uw brandende vragen. Benieuwd hoe de longen of de darmen van een paard eruit
zien? Bezoek dan de tentoonstelling van dr. Helmut Ende, bekend van de Equitana. Hij
geeft u met levensechte preparaten een fascinerend kijkje in het paardenlichaam. Vergeet
tot slot ook zeker niet de stands te bezoeken. Zo’n twintig bedrijven informeren je graag
over de nieuwste producten en behandelmethodes op gezondheidsgebied.

