
ONCK 2019  
 
Het Open Nederlands Connemara Kampioenschap is de afgelopen jaren met heel veel plezier 
georganiseerd op het prachtige terrein van het KNHS.  Het afgelopen jaar zagen wij ons echter 
geconfronteerd met een forse stijging van de kosten voor het gebruik van het terrein. Het ziet er 
daarbij naar uit dat deze kosten in de toekomst alleen nog maar meer zullen stijgen. 
 
Dit maakt het financieel niet meer verantwoord om het ONCK nog op het KNHS terrein te houden. 
We hebben dus helaas moeten besluiten om vanaf 2019 geen gebruik meer te maken van de 
accommodatie in Ermelo. 
 
Gelukkig betekent dit níet dat het ONCK niet meer georganiseerd wordt! Integendeel: Het ONCK 
2019 kent zelfs een uitgebreider programma, waarin er ruimer dan de afgelopen jaren, ook plaats is 
voor de menners en de echte recreatie ruiters én wordt er teruggegrepen op een eerdere 
succesformule: het ONCK wordt weer een weekend evenement!!  Een grote verandering is daarbij 
wel dat het springen en de dressuur niet meer op 1 dag verreden kunnen worden.  Er is echter een 
fantastische overnachtingsmogelijkheid voor van ver komende combinaties, zodat ook deze 
combinaties in de gelegenheid zijn beide dagen te starten op het ONCK. 
 
Hou je niet zo van wedstrijden maar vind je het wel leuk om samen met andere Connemara-
liefhebbers een mooie rit te maken of aan een andere activiteit mee te doen? Dan is het ONCK er dit 
jaar zeker ook voor jou!! “De Spreng” is ideaal gelegen om (onder begeleiding) de prachtige natuur in 
te trekken met je pony.  Ook is 1 van de binnen-hallen beschikbaar voor een leuk programma 
speciaal voor de recreatiegroep.  
 

Reserveer dus vast in je agenda! 
 

Het ONCK 2019 
Zaterdag 22 en Zondag 23 juni 

Manege De Spreng 
Laag-Soeren 

 

PROGRAMMA: 
 
Zaterdag 22 juni: 
 

- Ochtend + middag: KNHS Dressuurwedstrijd BB t/m ZZ-licht.  
- Ochtend + middag: Recreatieprogramma met o.a. bosritten, trec-parcours/schriktraining, 

grondwerk, rit met aanspanningen; e.e.a. afhankelijk van belangstelling. 
- Avond:    ***   Dressuurgala-avond met de “Kur op Muziek”  en de “Pas de Deux”  *** 

 
Zondag 23 juni: 
 

- Ochtend: Springclinic, oefenspringen, inspringen in het parcours o.l.v. Suzanne Bredero 
- Ochtend + middag: Recreatieprogramma (zie zaterdag). 
- Middag: KNHS Springwedstrijd BB t/m ZZ. 

 

 



CAMPING BOSZICHT; op steenworp afstand van De Spreng. 

 
Als bestuur en organiserend comité zouden we het geweldig vinden om er met zo veel mogelijk 
mensen een fantastisch Connemara-weekend van te maken, dus overweeg vooral om beide dagen te 
komen!! Je kunt overnachten op camping Boszicht met je eigen tent, caravan, vrachtwagen/camper, 
of je huurt een stacaravan of chalet van de camping. Voor de ponies zijn er stallen te huur en/of een 
ruime graspaddock.  
Je kampeert naast of in de buurt van je pony in het gezelschap van andere Connemara-liefhebbers. 
 

Kortom: 
Noteer dit weekend alvast in je agenda!! 
 
Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven volgt binnenkort.  


