Rijderscursus EVENTING
Op 5 maart en 30 april organiseert Kring West Brabant 2 eventing trainingen.
Na de positieve ervaringen van 2019 en 2020, zullen de trainingen in 2022 wederom gegeven worden door
Marcelle de Kam. Marcelle heeft ruimschoots haar sporen verdiend in de paardensport, in het bijzonder in de
eventingsport.
Marcelle is actief als ruiter en als trainer. Op dit moment is zij bondscoach van de Junioren- en Young Riders
nationale eventingteams.
Trainingen:
Er wordt gestreefd naar een indeling van groepen van 3 combinaties gevormd die 2 keer 60 minuten les krijgen.
De uiteindelijke duur van de trainingen is afhankelijk van de indeling van de groepen, voor iedere ruiter per
groep wordt 20 minuten gepland .
Bij het indelen wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om gelijkwaardige combinaties in een groep te plaatsen.
Deelnemers moeten zonder problemen een B-parcours kunnen springen!
De locaties van de trainingen zijn vooralsnog vastgelegd:
Zaterdag 5 maart stal Millstream in Bergen op Zoom aanvang eerste groep 12 uur,
Zaterdag 30 april Equestrian center Tilburg
Wanneer er naar het oordeel van Marcelle, door weersomstandigheden een training niet door kan gaan wordt er
een vervangende datum aangewezen.
De kosten van deze 2 trainingen zijn in totaal € 50 per combinatie inclusief gebruik van de terreinen.
Opgeven voor deze cursus kan tot en met 25 februari a.s. Na 25 februari worden geen inschrijvingen meer
geaccepteerd. Het inschrijfgeld dient gelijk met de opgave overgemaakt te worden naar het
bankrekeningnummer van Kring West-Brabant. Staat het inschrijfgeld 28 februari niet op onze rekening dan
vervalt de inschrijving en wordt de plaats aan de eerstvolgende op een eventuele wachtlijst toebedeeld.
Rekeningnummer Kring West-Brabant: NL 96 RABO 0122 5532 68 Rabobank Oudenbosch ovv Eventing 2022
en naam deelnemer.
Wanneer het bedrag op onze rekening staat krijgt u een bericht met bevestiging van uw deelname.
Opgeven kan enkel door het volledig ingevulde opgave formulier te mailen naar: rijderscursus@hotmail.com ,
andere aanmeldingen worden niet geaccepteerd!
Indien er meerdere personen uit een gezin inschrijven dan graag aparte opgavenformulieren gebruiken.
Deelname op volgorde van binnenkomst opgave.
Wanneer het maximum aantal deelnemers (18) is bereikt komt u op volgorde van aanmelden op de wachtlijst te
staan.
Deelname geschiedt op eigen risico. Kring West-Brabant, de instructeur en de eigenaren van de terreinen
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enigerlei schade ontstaan tijdens deelname aan de
trainingen.

Gebruik bodyprotector verplicht
Naam:
Adres:
Postcode:
Tel. Nr. (GSM):
Leeftijd persoon:
Naam paard/ pony:
Categorie pony:
Klasse Dressuur:
Vereniging waarvan u lid bent:
Opmerkingen:

Woonplaats:
E-mail:
Leeftijd paard /pony:
Klasse Springen:
Klasse Eventing:

Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Babette Jochems- van Bragt.
Liefst per email rijderscursus@hotmail.com. Of tel. 06-28586848 ( Dagelijks tussen 18:00 en 21:00 uur).
Met vriendelijke groet,
Kring West-Brabant.

