GRATIS ENTREE
Wanneer:

Zondag 14 september 2014

Waar:

Human & Horse Academy, Harskamperweg 22 Kootwijkerbroek

Van:

11:00 – 17:00 uur
Aansluitend tapas buffet, opgeven vóór 6 september *
Programma

11:00 – 17:00

:

Op meerdere locaties zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:

Working Equitation College – Gernot Weber
Gernot Weber is 1 van de grondleggers van de WE In Duitsland, samen met Stefan Baumgartner en Thomas Turmer heeft hij de Awed
( http://www.working-equitation-deutschland.de/ ) opgericht, een actief professioneel samenwerkingsverband dat met regelmaat WE wedstrijden
organiseert (oa op de Lengelshof net over de grens). Met zijn Aramis rijdt Gernot al lange tijd op internationaal Master niveau. Gernot, Stefan en Thomas
dragen sinds kort hun ervaring op WE vlak over via het Working Equitation College. Op de open dag van WEH zal Gernot doorlopend les geven! Je kan je
inschrijven voor een kennismakings-snuffeluur, privéles of WE georiënteerd grondwerk. Alle niveaus zijn welkom. Vol = vol!
2 x een uur :3 ruiters kennismakingsuur .

€ 20,- voor leden *

/

€ 25,- voor niet leden*

3 x een half uur privéles .

€ 25,- voor leden *

/

€ 30,- voor niet leden*

2 x een half uur privéles WE style grondwerk

€ 25,- voor leden *

/

€ 30,- voor niet leden*

Van 15:00 – 15:30 Zal Gernot een zadelpas sessie demonstreren

11:00 – 12:00

Demo Trailrijden
Greetje Hakvoort en Bonlez geven een Trail demonstratie. Petra Duijker (hoofdjurylid WEH) geeft per hindernis commentaar hoe je een hindernis moet
rijden en waar de jury op let

12:00 – 13:00

Oefenen parcours gevorderden
6 gevorderde WE ruiters kunnen oefenen in het parcours

12:00 – 13:00

gratis voor leden *

/

€ 5,- voor niet leden*

/

€ 5,- voor niet leden*

gratis voor leden *

/

€ 5,- voor niet leden*

gratis voor leden *

/

€ 5,- voor niet leden*

Demonstratie hengstenvlechten maken en paardenstaarten opknopen
Yvonne de Ruigh laat zien hoe je een hengstenvlecht maakt en een paardenstaart opknoopt.

13:00 – 13:30

Wedstrijd parcours voor gevorderden
De gevorderde WE ruiters kunnen meteen door in een mini-trailwedstrijd

13:30 – 14:00

Show Greetje Hakvoort

14:00 – 14:30

Demonstratie hengstenvlechten maken en paardenstaarten opknopen

gratis voor leden *

Ariadne van de Wetering laat zien hoe je een hengstenvlecht maakt en een paardenstaart opknoopt.
14:00 – 15:00 Oefenen parcours beginners
6 beginnende WE ruiters kunnen oefenen in het parcours
15:00 – 15:30

Wedstrijd parcours voor beginners
De beginnende WE ruiters kunnen meteen door in een mini-trailwedstrijd

15:30 – 16:00

Demonstratie muziek effecten op je dressuurproef
Kelly van Gent en Johanna Vellinga laten u zien wat voor effect je muziekkeuze op de uitstraling van je WE-dressuurproef kan hebben

16:00 – 16:30

Demonstratie speels WE-trainen.
Petra Duijker en Atinado laten zien hoe je het trainen van de WE dressuur en trailonderdelen luchtig en speels kan houden voor ruiter en paard

17:00

Tapas buffet door een Cateringbedrijf gepresenteerd

€ 15,- p.p.

opgeven vóór 6 september *

Daarnaast:
WEH-teamkleding

Zoals jullie misschien weten is WEH flink aan de weg aan het timmeren, de wedstrijden zijn flink bezocht, en het niveau van WE in Nederland

groeit.!
Het vormen van een Nederlands WE-team begint toch wel realistisch te worden. Een team vormen, betekent ook dat er nagedacht moet worden over de uniforme
uitstraling van het team. Daarom wordt het dus de hoogste tijd om na te gaan denken over hoe we dat team eruit willen laten zien.
Het lijkt ons leuk als de leden hierover meedenken, en wat op papier zetten. Denk na over kleuren, stijl, hoofddeksel enz...
We ontvangen graag jullie ideeën ontvangen en zullen deze presenteren op de ledendag 14 september a.s.
Alles mag; omschrijven, tekenen, schilderen, knippen en plakken. Het zou mooi zijn als we een leidraad hebben om 'ons' team aan te kleden.
Stem mee !! : Stem op deze dag mee op jouw favoriete uitvoering. Stembiljetten liggen klaar en tijdens het Tapas-buffet zullen we de uitslag bekend maken.

Bij inschrijving lidmaatschap 2015 WEH, lidmaatschap

2014 gratis. Als je aanmeldingsformulier lidmaatschap 2015 vóór aanvang van de lessen is ingeleverd

(mail of bij het secretariaat) gelden de ledenprijzen voor deze dag.

Stel je vragen aan de leden van de vereniging Working Equitation Holland.
Huren van een box *

voor je paard is mogelijk:. Excl. Hooi. Boxen schoon achterlaten (excl. Borg van € 5,-) € 10,- voor leden *

/

€ 15,- voor niet leden*

* Voor de lessen van Gernot Weber, het oefenen van het parcours en deelnemen aan het Tapas-buffet dien je je vantevoren aan te melden.
Contant afrekenen op 14 september. Lessen: vol=vol, leden WEH hebben voorrang.
Aanmelden verplicht tot betaling, bij verhindering zullen € 10,- administratie kosten worden berekend.
* Aanmelden bij: info@workingequitationholland.nl

o.v.v. Naam en adres gegevens en de activiteit.

