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Military Boekelo: Tim Lips en Bayro
Nederlands kampioen en individueel derde
Tim Lips en Bayro zijn net als in 2017 Nederlands eventingkampioen geworden op
de Military Boekelo-Enschede. Na de dressuur en cross-country ging Lips ook aan
de leiding in het individuele klassement. Maar in het afsluitende springparcours liep
de combinatie tegen twee springfouten aan in de driesprong, waardoor ze terug
zakten naar een derde plek. De overwinning in Boekelo ging naar de Duitse

amazone Julia Krajewski. Het Nederlandse team eindigde in de Nations Cup zal
zesde. Duitsland won de ladenwedstrijd in Boekelo.
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Selectie WK jonge
Eventingpaarden
De Nederlandse afvaardiging naar het
WK voor jonge eventingpaarden i Le
Lion d'Angers (17-21 oktober) is
bekend. Bij de zevenjarige paarden komt
onder Nederlandse vlag alleen KWPNfokproduct Gideon met Andrew
Heffernan in actie. Bij de zesjarigen zijn
het Sanne de Jong met de KWPN'er
Hatary MBF, Merel Blom rijdt Lucky You
en Janneke Boonzaaijer gaat van start
met de bij het KWPN geregistreerde
Halida.
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Nederlandse successen
bij Achterhoeks
Hippisch Festijn
Tijdens de internationale
eventingwedstrijd Achterhoeks Hippisch
Festijn stonden naast internationale
rubrieken ook twee KNHS-Titels op het
spel. In de internationale strijd waren er
Nederlandse overwinningen voor Tim
Lips in de CIC2* en voor Maartje van
Riel in de CIC1*. Nina de Haas won het
KNHS-kampioenschap CIC2*. Gerdine
Frens won met Wishfull Thinking het
zilver, Marit Louwerse met Zelma brons.
Fitzgerald won onder Justus Valk het
kampioenschap voor zesjarige
paarden. KNHS Talententeamlid Sanne
de Jong won met Hatary MBF zilver,
Othello Z bracht Nick Ros het brons.
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Verslag eventingforum
19 september 2018
Op dinsdag 19 september is het
eventingforum voor de derde keer in
2018 bijeengekomen. Er zijn diverse
onderwerpen besproken waaronder het
instellen van een eventingvaardigheidsbewijs, de splitsing van de
functie crossbouwer in een
crossontwerper en een hindernisbouwer.
Tevens zijn de reglementswijzigingen
voor 2019 verzameld en besproken
zodat er eind november een definitief
besluit over kan worden genomen.
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Welzijnsweetje: Dekens
Elk najaar is het weer even uitpuzzelen
wat voor deken je op moet doen. Op
zonnige najaarsdagen is een deken
(overdag) niet nodig. Sommige nachten
waren wel weer erg koud dus krijgen
veel paarden een 'deken voor de nacht'
op. Wist je dat een ongeschoren paard
het pas koud krijgt bij temperaturen
onder de -5 graden?
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Agenda
Oktober

November

18-21 oktober
CH-M-YH-CCI1*/2* Le Lion d'Angers
(FRA)

29 oktober-1 november
KNHS HORKA Trainingsdagen
Ermelo

22-24 oktober
KNHS HORKA Trainingsdagen
Ermelo

14-18 november
CIC1*/ CCI1*/ CCI2*/ CIC3* Le
Pouget (FRA)
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