Home | Algemeen nieuws | Horse Event 2008, het Mekka voor de paardenliefhebber

Horse Event 2008, het Mekka voor de
paardenliefhebber
12 September, 2008 04:39:00 Jan van de Laar
Letter groote:

Deurne – Vandaag 12 september is het Horse Event 2008 van start gegaan het driedaagse
evenement duurt t/m 14 september 2008. tijdens dit weekend zijn er maar liefst
tienduizenden paardenliefhebbers die het Mekka voor de paardenliefhebber bezoeken. Op de
terreinen van het Nederlands Hippisch Centrum in Deurne heeft Horse Event haar tenten weer
opgeslagen. 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.
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.
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 (foto) 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.
Voor meer informatie zie www.horse-event.nl

