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VOOR MENNERS

Drie keer goud voor paramenners
Het WK paramennen (29 augustus tot en met 3 september in Kronenberg) leverde
voor de Nederlandse afvaardiging een medailleregen op. Het was een uniek
kampioenschap omdat dit WK voor het eerst samen met een WK enkelspan werd
georganiseerd en dat bleek een goede combinatie.
Met individuele gouden plakken voor Jacques Poppen (Grade 1) en Francisca den
Elzen(Grade 2) kon het teamgoud Nederland niet meer ontgaan.
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Nederlands
enkelspanteam schrijft
geschiedenis bij WK in
Kronenberg
Op het Wereldkampioenschap voor
enkelspannen (29 augustus tot en met 2
september) heeft het Nederlandse
enkelspanteam onder leiding van
bondscoach Ad Aarts voor het eerst in
de geschiedenis een gouden medaille
behaald.
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Hippiade mennen: ook
op ClipMyHorse te
volgen
De Hippiade Mennen (mennen dressuur
en mennen vaardigheid) voor pony’s en
paarden (enkelspan en tweespan) is op
22 september 2018 op het Natinaal
Hippisch Centrum in Ermelo. De toegang
is gratis! De wedstrijden zijn ook live te
volgen via ClipMyHorse.TV.
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Volg de menners op de
WEG in Tryon
De wereldruiterspelen in Tryon zijn van
11 t/m 23 september. Voor de

Tryon 2018: Eerste
paarden overgevlogen
voor FEI World

Nederlandse menners Koos de Ronde

Equestrian Games

en IJsbrand en Bram Chardon begint het
evenement op vrijdag 21 september met

Het grootste commerciële transport van

de Dressuur. Zaterdag 22 september is

paarden via de lucht naar de Verenigde

de Marathon en de afsluitende

Staten voor deelname aan de FEI World

Vaardigheid is op zondag 23 september

Equestrian Games™ in Tryon 2018

met aansluitend de medaille uitreiking.

(WEG) is in volle gang. De

Volg de Oranje menners via Ruiters in

‘Wereldruiterspelen’ gaan op 11

Oranje en Tryon2018.com

september van start en duren tot en met
24 september. Deelnemers uit 70
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verschillende landen zullen van start
gaan op de WEG. Tijdens de WEG
staan er wereldtitels op het spel in acht
verschillende paardensportdisciplines.
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Welzijnsweetje: Mok
Mok, iedere paardeneigenaar krijgt er
vroeg of laat wel een keer mee te
maken. Mok is een verzamelnaam voor
huidproblemen aan de onderbenen. Hoe
ontstaat mok en belangrijker nog, hoe
kun je het voorkomen?
Het is belangrijk om je te realiseren dat
mok verschillende oorzaken kan
hebben.
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Wat is er in september
2018 allemaal te doen
op het Nationaal
Hippisch Centrum
Het Nationaal Hippisch Centrum aan De
Beek 125 in Ermelo is het kloppend hart
van hippisch Nederland. Zo is er onder
meer op 22 september de Hippiade
Mennen.
Bekijk het overzicht met activiteiten in
september 2018.
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Agenda
September

Oktober

14-16 september
NK enkel- en tweespannen & SWM
Hulsberg

24-28 oktober
CAIO4*H1 Pau (FRA)

21-23 september
WEG Mennen Tryon (USA)

31 oktober-4 november
CAI-W Lyon (FRA)

22 september
Hippiade Mennen, Ermelo
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