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FEI EVENTING EUROPEAN
CHAMPIONSHIP MAARSBERGEN
YOUNG RIDERS & JUNIORS

10 - 14 JULI 2019

FEI EV EN T I NG E U R O PE AN CH AM PI O NSH I P M AARSBE RG EN
YOUNG RIDERS & JUNIORS

DONDERDAG 11 EN VRIJDAG 12 JULI

Dressuur en lichte training
In alle stilte en rust rijden de deelnemers hun dressuuronderdeel.

ZATERDAG 13 JULI
Landgoed Maarsbergen is in het dagelijks leven een beeldschone en rustige plaats in Engelse landschapsstijl.
Maar… van 10 t/m 14 juli 2019 zal de top van de Eventing Young Riders en Juniors naar Maarsbergen komen voor
het Europees Kampioenschap.
Een invasie van paarden, ruiters en publiek uit heel Europa zal het anders zo rustige Maarsbergen laten bruisen,
sidderen van spanning en ontroeren. Toekomstige eventing kampioenen nemen het historische landgoed over en
laten u, samen met duizenden toeschouwers, genieten van prachtige sport op het hoogste niveau.
U kunt erbij zijn, een unieke kans, voor de eerste keer in Nederland.
Het kampioenschap
Alle Europese landen worden uitgenodigd een team te sturen om deel te nemen aan het Europees Kampioenschap
Eventing Young Riders & Juniors. De ruiters zijn 16 tot 21 jaar oud, veelbelovend en de nieuwe kampioenen van de
toekomst. Het kampioenschap bestaat uit drie onderdelen: Dressuur, Cross Country en Springen. De deelnemers
leggen alle onderdelen met hetzelfde paard af. Het kampioenschap wordt georganiseerd onder auspiciën van
Fedération Équestre Internationale en uitgevoerd door de ruim 200 vrijwilligers van Maarsbergen Horse Trials.

Cross Country
Koningsnummer van het kampioenschap! Met hoge snelheid gaan de deelnemers door een parcours van 4,5
kilometer. Spectaculaire natuurlijke hindernissen en waterpartijen tekenen de route. Het publiek wordt meegezogen
in de spanning en ziet ‘the focus in their eyes’. Het gezellige strodorp met mooie en bijzondere artikelen is geopend
en iedereen kan genieten van allerlei heerlijkheden. De zaterdag is een echte familiedag met prachtige sport, mooie
natuur, vermaak, verfijnde catering en alle ruimte om rond te lopen, picknicken of gezellig te borrelen.

ZONDAG 14 JULI

Springen, classic cars, sluitingsceremonie en prijsuitreiking.
Het laatste onderdeel van het kampioenschap is het klassieke springparcours. De zondag staat in het teken van de
toekomst, de jeugd. Samen met de deelnemers vullen bekende vloggers, waaronder Jesse Drent, het dagprogramma.
Meet & Greet, show, veel paardenpraat en gezelligheid. Je favoriete paardenspullen shop je in het strodorp en
natuurlijk is er volop eten en drinken. Ook liefhebbers van classic cars hebben genoeg te zien. De start en finish van
de Sint Joris Rally, waar vele unieke oldtimers aan deelnemen, is op het wedstrijdterrein. De dag wordt afgesloten
met een prachtige ceremonie en huldiging van de nieuwe Europees Kampioenen Eventing Young Riders & Juniors.

EK EVENTING YOUNG RIDERS & JUNIORS

MAANDAG 8 EN DINSDAG 9 JULI

VOOR HET EER S T IN NEDER LAND

Aankomst deelnemers, opening stallen, installatie in ruiterdorp en training.

WOENSDAG 10 JULI

Horse inspection:
‘Fit to compete’ YES or NO – paarden worden getoond aan jury- en veterinair team.

Avondprogramma: Eenmalige en unieke culturele voorstelling
‘Landgoed Maarsbergen door de eeuwen heen’ In het prachtige park, met het kasteel Maarsbergen in de avondzon
op de achtergrond, worden de aanwezigen meegenomen op een unieke reis die begint in het jaar 1134 toen Landgoed
Maarsbergen in het bezit was van ridder Fulco. Met toneel en muziek neemt een verteller iedereen mee door vele
eeuwen geschiedenis om uiteindelijk na hilarische, ontroerende en spectaculaire momenten aan te komen op 10 juli
2019; het landgoed van nu.

»»

10.000 bezoekers

»»

30 hectare eventterein

»»

18 deelnemende landen

»»

9,5 kilometer parcours

»»

150 kampioenen aan de start

»»

2.500 overnachtingen

»»

nationale en internationale pers

»»

4.000 diners

»»

180 tijdelijke stallen

»»

1500 balen hooi en stro

»»

200 vrijwilligers

»»

4 dagen wedstrijd

It’s a race
Sometimes against the clock
Always against their opponents honoring their national flag
You can be part of the journey, witness their performance
For themselves and for their country!

It’s going to be a spectacular event
Maarsbergen Estate is ready
The horses are ready
The juniors and young riders, they were born ready
And you? Are you ready?
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