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Tekstgrootte

DEURNE - Het hele Olympisch dressuurteam komt volgend weekeinde (12, 13 en 14 september) naar het Horse Event
in Deurne. Dat blijkt uit de veelbelovende opsomming van de organisatie van het driedaagse paardensportevenement
op de terreinen van NHB Deurne aan de Bruggenseweg.
Het evenement zal naar verwacht enkele tienduizenden paardenliefhebbers trekken. Horse Event wordt dit jaar voor de
zevende keer gehouden.
Anky van Grunsven, Imke Schellekens-Bartels, Hans Peter Minderhoud en Adelinde Cornelissen geven clinics en vertellen in
seminars over hun Olympische ervaringen. Eventingruiter Tim Lips en topcoaches als Tineke Bartels en de Duitser Rudolf
Zeilinger, bondscoach van het Deense dressuurteam, zitten ook in de programmering. De absolute toppers van de mensport
IJsbrand Chardon en Koos de Ronde laten samen met bondscoach Tjeerd Velstra hun staaltjes mensport zien.
Het educatieve programma van Horse Event bestaat uit meer dan honderdvijftig clinics en demonstraties per dag verdeeld over
zeventien pistes en presentatieruimtes. Bezoekers kunnen aan een aantal onderdelen actief meedoen.

Horse Event presenteert zich als een evenement voor het hele gezin, met een kinderdorp met spelletjes en ponyrijden, 4 WD
rijden door de bossen en workshops 'veiligheid tijdens het ponyrijden'. En met programma's voor hobbyisten en professionals.
Daarnaast zijn er ruim honderdvijftig stands van bedrijven in de paardenbranche.
De organisatie van Horse Event noemt het 'een primeur' dat twaalf ruiters shows komen geven met Menorcaanse paarden,
dieren met weelderige lange manen van het Spaanse eiland Menorca. Ook de publiekslieveling van vorig jaar, Monty Roberts,
komt weer clinics geven.
En dan is er nog Fiji, een merrie uit een kudde wilde paarden uit de Ardennen, dat tot rijpaard wordt getraind door Annemarie
van der Toorn, die vorig jaar met voormalige slachtpaard Leo een nieuw leven als rijpaard bezorgde.
Meer informatie: www.horse-event.nl (op de website is ook het complete programma van drie dagen Horse Event te vinden).

