Horse Event 2008, voor ieder wat wils Van 12 tot en met 14 september
2008 reizen tienduizenden paardenliefhebbers af naar het Mekka voor
de paardenliefhebber.
Hooge Mierde, Op de terreinen van het Nederlands Hippisch Centrum
in Deurne slaat Horse Event haar tenten weer op. De zevende editie
bestaat uit het bekende educatieve programma met meer dan 150
clinics en demonstraties per dag verdeeld over 17 pistes en
presentatieruimtes. Bezoekers kunnen aan een aantal onderdelen actief
meedoen. Werkelijk alle disciplines en facetten van de paardensport
passeren de revue. Er is voor ieder wat wils en men komt ogen en oren
tekort tijdens deze drie dagen. Van dressuurliefhebber tot menner en
van vrijetijdsruiter tot fanatieke wedstrijdruiter.
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Horse Event 2008 voor iedereen
Geen enkel paardenevenement is zo veelomvattend als Horse Event.
De focus van het evenement ligt op het educatieve element, maar
wordt omlijst met entertainment en show. Alle schakels van de
paardenhouderij en –liefhebberij komen aan bod. Horse Event is een
evenement voor het hele gezin. Het evenement biedt een FNRS
Kinderdorp met spelletjes en ponyrijden voor de jongste Horse Event
bezoekers, 4 WD rijden door de bossen voor mannen en workshops
‘veiligheid tijdens het ponyrijden’ voor moeders. Zowel de
professional als de hobbyist, de dressuurliefhebber als de springruiter
krijgt een programma naar zijn gading voorgeschoteld. Voeding,
training, gedrag, verzorging, gezondheid; ieder onderwerp passeert de
revue in een elftal pistes. Bezoekers, die het luisteren even moe zijn,
kunnen langs de ruim honderdvijftig stands struinen en snuffelen
tussen de leukste paardenproducten en de nieuwste najaarstrends
bemachtigen.
Alle kampioenen verzamelen!
Horse Event haalt de crème de la crème van de paardensport naar
Deurne. Diverse deelnemers, trainers en coaches van de Olympische
Spelen, Europese Kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen
staan garant voor ongekend interessant programma. Zo komt het
volledige Olympisch dressuurteam naar Horse Event. Anky van
Grunsven, Imke Schellekens-Bartels, Hans Peter Minderhoud en
Adelinde Cornelissen geven clinics en vertellen over hun Olympische
ervaringen in boeiende seminars. Eventingruiter Tim Lips en
topcoaches zoals Tineke Bartels en de Duitser Rudolf Zeilinger,
bondscoach van het Deense dressuurteam, zijn opgenomen in de
programmering. De absolute toppers van de mensport IJsbrand
Chardon en Koos de Ronde laten samen met bondscoach Tjeerd
Velstra een ijzersterk staaltje mensport zien. Reden genoeg dus om ook
dit jaar weer naar Horse Event te komen.
Primeur
Het Spaanse eiland Menorca herbergt een paard met weelderige lange
manen, een krachtige barokke hals en een pikzwarte vacht. Deurne
heeft de primeur! Speciaal voor Horse Event worden 12 ruiters met

hun prachtige Menorcaanse hengsten ingevlogen om voor het eerst in
Nederland spectaculaire shows te verzorgen. De paarden worden op de
typische Menorcaanse wijze, met de teugels in één hand, 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. Ook de publiekslieveling van vorig jaar, Monty Roberts komt
weer naar Horse Event. Vele bezoekers waren zeer onder de indruk
van deze Amerikaanse paardenman. De klik tussen Monty Roberts en
verschillende experts zoals Imke Schellekens–Bartels en Anky van
Grunsven tijdens de gezamenlijke clinics was magisch en daar wil de
organisatie de bezoekers nogmaals van laten genieten.
Fiji, de wilde merrie
Dit jaar is één van de hoofdrollen tijdens Horse Event weggelegd voor
Fiji. Deze merrie is afkomstig uit een kudde wilde paarden uit de
Ardennen. Net als haar groepsgenoten moet zij op driejarige leeftijd
plaats maken voor jonge aanwas en mag ze verder leven als rijpaard.
Alleen Fiji liet zich niet vangen. Totdat Annemarie van der Toorn werd
ingeschakeld. Annemarie bewees vorig jaar al met voormalig
slachtpaard Leo dat haar paardvriendelijke methode zijn vruchten
afwerpt. En nu gaat ze met Fiji laten zien hoe je een paard, dat nog
helemaal niks kan, op een hele plezierige manier kunt trainen.

