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Beste connemara ponyvrienden,

Met veel plezier nodigen wij jullie uit op onze eerste internationale connemara ponyshow in Belgïe. Deze
show  zal  plaatsvinden   op    vrijdag  22,   zaterdag  23   en  zondag  24  september  2017  in  de  prachtige
infrastructuur van de manège ECURIES DE ILES – route de Namoisy 40 - 6870 Hatriva l- Belgïe.

    Vanaf vrijdag 22 september in de namiddag zullen wij klaar staan om jullie te ontvangen. Er zijn stallen
beschikbaar voor           een groot aantal pony’s. Na uw aankomst nodigen wij u uit voor een welkomstdrankje
om elkaar op een gezellige manier te leren kennen. Vervolgens wordt er een maaltijd voorzien.

Op zaterdag 23 september organiseren wij de traditionele in  hand klassen . Deze klassen verwelkomen alle
connemarapony’s  (ruin,  merrie,  hengst  en alle  leeftijden).  De  klassen zullen naargelang de inschrijvingen
onderverdeeld worden in verschillende leeftijdsklassen.

Er zal ook een klasse geopend worden voor « part bred ponies » (minstens 50% connemarabloed)

Na de aankondiging van de kampioen, zullen wij plaatsnemen in de cafetaria om samen een gezellig avondje
te beleven onder connemaraliefhebbers met een 3-gangenmenu en live ierse muziek.

Zondagmorgen is het mogelijk om deel te nemen aan ons iers ontbijt. Nadien  zullen we een paar bereden
proeven organiseren. We plannen om vroeg te stoppen zodat iedereen rustig et met daglicht naar huis kan
rijden.

Saint Hubert is een zeer toeristishe streek en u kan er gemakkelijk hotels, campings en B&B vinden. (zie lijst
in bijlage)  

Een hoekje van de caferteria wordt voor onze sponsors opgesteld. U mag een sponsordossier vragen als u ons
wenst te helpen. Deze show is een persoonlijk initiatief van een paar belgishe fokkers, alle hulp is welkom.

Het is ook mogelijk om uw fokkerij, pony, hengst.... te adverteren in ons catalogus voor de prijs van 25 € per
pagina.  

Wij  hopen op een groot  aantal  deelnemers  op 22/23/24  september  en  zien  jullie  met  plezier  allemaal  in
Hatrival om er een gezellig connemara weekend van te maken.
  

Tot binnenkort

Met vriendelijke groeten

De belgishe connemara vrienden



PROGRAMMA  :

PRAKTISHE INFORMATIE   VRIJDAG 22/09/2017:

STALLEN:

Er zijn stallen beschikbaar in manege 'Ecurie des Iles'

- Vrijdag (vanaf  16u) tot en met zondag (tot 18u) 56 € stro inbegrepen.

WELKOMSTAVOND :

18.30– 19.00 mogelijkheid om deel te nemen aan onze welkomstavond  (welkom drankje gratis aangeboden)
U kan ook gezellig met ons blijven eten, voor de prijs van 10 €pp (spaghetti)  (zonder drankjes)

 PRAKTISHE INFORMATIE  ZATERDAG 23 / 09 / 2017 :

INTERNATIONALE SHOW VOOR CONNEMARA PONY’S :

De show is toegankelijk voor alle connemarapony’s, de prijs per proef is 12€.
De pony’s zullen onderverdeeld worden per leeftijdscategorie en volgens geslacht. Per klasse is er één winnaar, 
de andere pony’s worden gerangschikt volgens de mening van de jury.
Alle kampioenen worden op het einde van de show verwacht in de ring om een « dag » kampioen en een 
« reserve « kampioen aan te kondingen. We zullen ook een kampioen per land verkiezen. 
Een internationale jury werd uitgenodigd. 

09h       start van de internationale show 
ruinen (kampioen ruin )
Part bred connemara  (kampioen part bred)
veulens van het jaar

12.00 – 13.00 middagpauze – snacks en fastfood ter plaatse -

1 – 2 – 3 jarigen (junior kampioen)
hengsten (hengstkampioen)
merries (merriekampioen)

OPGELET!  De volgorde en het uurrooster is een aanwijzing en is onderhevig aan verandering 
naargelang de inschrijvingnen.  

Wij hopen samen met u een fantastische dag te beleven.

 
 
AVONDMAAL  :

Vanaf 19u kan u samen met ons een gezelige maaltijd delen.
Het menu bestaat uit een bordje fijnkost uit de streek van St Hubert,  als hoofdschotel een belgish recept : worst 
met apelmoes en frietjes en als dessert kan u een stukje taart kiezen  (maaltijd 18€ pp).

Tijdens de maaltijd wordt er live ierse muziek gespeeld door de lokale groep 'AZIMUT'.



PRAKTISHE INFORMATIE ZONDAG 24 / 09 / 2017 :

Iers ontbijt vanaf 8u45 prijs van 10 € pp (koffie en thé inbegrepen) 

9h : Start bereden proeven

Inschrijvingen mogelijk voor de volgende proeven :

Bereden proef voor jonge pony’s (3 tot 6 jaar)
Bereden proef voor jonge ruiters ( minder dan 16jaar)
Bereden proef voor oudere pony’s (vanaf 7jaar)

Springproef
60/70cm
80/90cm

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om rustig en met daglicht terug naar huis te rijden zullen de proeven  
vroeg gedaan zijn.

Wij hopen op een groot aantal deelnemers op 22/23/24 september en zien jullie met plezier allemaal in Hatrival 
om er een gezellig connemara weekend van te maken.
  

Tot binnenkort

Met vriendelijke groeten

De belgishe connemara vrienden


