Extra CRIJ/Y3* Grathem | Training Don Boyd

Lees online | Afmelden nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF
30 JULI 2018

REINING

Reining Team NL voor WEG Tryon
Na afloop van het NK Dressuur in Ermelo zijn de teams bekend gemaakt die de
acht verschillende paardensportdisciplines voor Nederland gaan
vertegenwoordigen op de FEI Wereldruiterspelen in Tryon (USA).
Het team van bondscoach Robert Overbeek bestaat uit Lia Freriks, Hubert Heule,
Jurgen Pouls, Michel Sandijck en Rieky Young-van Osch.
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Extra CRIJ/Y3* Grathem
Op donderdag 9 augustus wordt op
Reining Center Meertenhof in Grathem
een extra CRIJ/Y3* verreden. Dit CRI
geeft Junioren en Young Riders de kans
om hun FEI Qualifying Result, dat nodig
is voor kwalificatie voor het EK in Lyon
(FRA; 31 oktober - 1 november), te
halen. Inschrijven kan tot en met
donderdag 2 augustus.
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Training Don Boyd
Top reiningtrainer Don Boyd traint dit
seizoen, net als eerdere jaren, met de
Nederlandse reining kaders. Een spin off
daarvan is dat hij de komende tijd meer
in Nederland zal zijn om zijn kennis over
te dragen. Wij willen de mogelijkheid om
bij deze grootheid te kunnen trainen
graag onder de aandacht brengen bij
onze reiningleden. De trainingen worden
georganiseerd op Caitewick Western
Stables in Barneveld op de volgende
data:
• 21-23 augustus
• 28-30 augustus

• 3-5 september
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Interesse in één van de
Instructeursopleidingen,
meld je aan!
Wil je graag instructeur worden, maar
weet je niet precies wat er van je
verwacht wordt of heb je hier nog vragen
over? Kom dan naar de
voorlichtingsavond op 16 augustus
bij Manege Chardon in Schipluiden.
Deze avond is ook bedoeld voor
ondernemers die zelf Manege
Instructeurs willen opleiden. Komt de
datum of de locatie je niet uit? Als je zelf
10 personen verzamelt voor een
informatieavond, komen wij je alles
vertellen over de KNHSinstructeursopleidingen op jouw
gewenste locatie!
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WAT IS ER IN
AUGUSTUS TE DOEN
OP HET NATIONAAL
HIPPISCH CENTRUM
Het Nationaal Hippisch Centrum aan De
Beek 125 in Ermelo is het kloppend hart
van hippisch Nederland. Bekijk het
overzicht met activiteiten in augustus
2018.
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Campagne
‘Lol met je knol’
Van 24 juli t/m 31 augustus 2018 staat
‘Lol met je knol’ weer centraal bij de
KNHS. De zomervakantieperiode is bij
uitstek geschikt voor wat extra Lol met je
knol. Hoe leuk is het om te laten zien
hoeveel plezier jij met je paard of pony
beleeft. Aangezien er in deze periode
veel ponykampen worden gehouden,
hebben we dit jaar ook een speciale
categorie voor groepen.

LEES MEER

Agenda
Augustus

September

9 augustus
CRIY3*/ CRIJ3* Grathem

3-5 september
Training Don Boyd, Barneveld

21-23 augustus
Training Don Boyd, Barneveld

12-15 september
WEG Tryon (USA), reining

28-30 augustus
Training Don Boyd, Barneveld

31 oktober-1 november
CH-EU-Y-R/CH-EU-J-R Lyon (FRA)
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