Tijdschema opendag 2019 ( buiten programma)
•

Tijdens het gehele evenement is de Brasserie & de foto-knutsel-spel hoek geopend.

Western show
arena buitenpiste

Hoofd arena
western show.

Opendag
Show – arena

6:00-17:00

6:00 -17 :00

14:30- clinic horse rugby

NK AQHA

NK NQHA

Buiten poets plaats

Longe Circel

10:00 -13:00
Paarden Vlecht competitie.

13:00 – 14:30
Pony ritjes

(50 x 70)

16:00-17:00
voltige ritjes

15:00 -15:45 in de pauze.
Keelven’s show team
16:00 Barrel race Show finale

Tijdschema opendag 2019 ( binnen SLECHT WEER PROGRAMMA)
•

Tijdens het gehele evenement is de Brasserie & de foto-knutsel-spel hoek geopend.

Western show
20x40

Hoofd arena

western show.

Longe Circel

6:00 -17 :00 NK NQHA

10:00 -13:00

Paarden Vlecht competitie.

15:00 -15:45 in de pauze. Keelven’s show team

13:00 – 14:30 Pony ritjes

6:00-17:00
Inrijden.
NK AQHA

14:30- clinic

17:00 Barrel race Show finale

horse rugby

16:00-17:00 voltige ritjes

Kom naar de Open Manegedagen op Het Keelven.
Heb jij altijd al eens willen zien hoe het er op een manege aan toe gaat? Of willen weten wat je allemaal kunt doen met paarden en pony’s?
Kom dan met het hele gezin naar de landelijke Open Manegedag(en) Van 10:00 tot 17:00 openen wij de deuren van onze manege en je bent
van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Tijdens de dag staan er leuke activiteiten op het programma.
Het Keelven is een 5 sterren manege gevestigd in Someren en geeft met plezier manegelessen. Wij verzorgen Dressuur, Western, Mennen,
Springen, Voltige.
maar ook onze specials zoals: Grondwerk ,paarden Rugby -paard & Meditate, en nog veel meer.
Met de Open Manegedag(en) kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met de wereld van paarden en pony’s. De Open
Manegedagen is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra (FNRS).
Nationale sportweek
De Open Manegedagen worden gehouden tegelijkertijd met de Nationale Sportweek. Deze Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF
om sporten en bewegen te promoten, iets waar de Open Manegedagen uitstekend op aansluiten. Bovendien maken alle bezoekers van de
Open Manegedagen kans op een jaar lang gratis paardrijden op een FNRS-manege.

