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INTERNATIONALE MENWEDSTRIJD BEEKBERGEN APELDOORN

27, 28, 29 & 30 JUNI 2019

GRATIS TOEGANG

OP DE TERREINEN VAN RIANT EQUESTRIAN CENTREFotografie: Wilco van Driessen, Oscar de Wit, Amy Mundell www.caibeekbergen.nl |  info@caibeekbergen.nl

LOCATIE
Riant Equestrian Centre

Bruggelerweg 4  Beekbergen 



Het onderdeel dressuur wordt verreden op een terrein van 
100 x 40 meter en dit onderdeel duurt per deelnemer ongeveer 
tien minuten. Bij dressuur worden rust, regelmaat, harmonie 
en souplesse beoordeeld door de jury. Ook wordt gekeken 
naar de stijl van rijden en de beheersing van de paarden. Een 
totaalplaatje van het twee- of vierspan met menner en groom,  
dat met punten wordt gehonoreerd.

De vaardigheidsproef is eigenlijk het best te vergelijken met 
het springparcours van een concours hippique. Dit onderdeel
is bedoeld om de conditie en de gehoorzaamheid van de 
paarden te toetsen. Ook het vakmanschap van de deelnemer 
staat nu centraal: het parcours bestaat uit zeer smalle hin-
dernissen die zijn gemarkeerd door oranje kegels met een 
balletje erop, dat daar uiteraard niet af mag vallen.

De wedstrijd vindt plaats op de terreinen van Riant Equestrian Centre. 
Bruggelerweg 4,  7361 CX   Beekbergen

Het evenement staat duidelijk  aangegeven en er is ruime 
parkeergelegenheid. Parkeertarief: € 7,50.

De 32e internationale menwedstrijd Beekbergen Apeldoorn is 
dé ontmoetingsplek voor mensen die van paarden en outdoor 
living houden!

Jong en oud kunnen genieten van dit Paardenspektakel, dat ga-
rant staat voor spanning en sensatie. Behalve de internationale 
wedstrijd voor twee- en vierspannen wordt ook het Nederlands 
Kampioenschap voor vierspannen tijdens deze wedstrijd verreden.

Het is prettig toeven in het gezellige strodorp. Daar vindt u leuke 
winkeltjes op de Country Fair, met een diversiteit aan artikelen: van 
dameshoed tot outdoorjas en van sieraad tot paardenvoer. Er zijn tal 
van gezellige eettentjes met een gevarieerd aanbod. Van snoep tot 
fruit en van snack tot tapas en gezonde broodjes.

Voor de jongste bezoekers is er ook van alles te beleven. In het 
Kidsdorp kunnen ze zich uitleven op het springkussen, zich laten 
schminken en kennis maken met de ponysport.

Mogelijkheden genoeg voor een heerlijk dagje uit, 
en nog gratis ook!

INTERNATIONALE MENWEDSTRIJDEN
BEEKBERGEN APELDOORN

ELKE DAG:
Tientallen stands boordevol life style en outdoor producten. 

Donderdag 27 juni
Dressuur tweespan paarden

Vrijdag 28 juni
Dressuur vierspan paarden
Charity Dinner

Zaterdag 29 juni
Marathon 
Kidsdorp

Zondag 30 juni
Vaardigheid
Kidsdorp
Shownummer
Ladies Day
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Het spectaculairste deel van de wedstrijd heeft een lengte van 
zo’n 15 kilometer. Een groot deel van de marathon wordt in de
bossen rondom Beekbergen verreden. Het laatste deel is 
prachtig te volgen bij de verschillende hindernissen die zich op 
het hoofdterrein van Riant bevinden. De ‘waterbak’ is een van de 
moeilijke hindernissen die veel spetterend spektakel oplevert en 
elk jaar een trekpleister is voor het publiek.

HET PROGRAMMA


