
Beste ondernemer,

Op 14 en 15 juli vindt in het Kuinderbos de derde editie van 
Eventing Emmeloord plaats. Met ruim 90 deelnemers en een kleine 
7000 bezoekers was dit internationale paardensportevenement
vorig jaar een groot succes. Als organisatie waren we heel tevreden 
over de regionale – en zelfs landelijke - aandacht die de pers aan 
Eventing Emmeloord schonk.

Inmiddels zijn we al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de derde editie. Een grote groep 
vrijwilligers, waaronder lokale ondernemers, is druk bezig met onder meer het parcours, de communicatie 
én met Eventing BuitenZinnig: een Landleven-markt met standhouders die op eigen wijze hun invulling geven 
aan de toevoeging ‘BuitenZinnig’, demonstraties, eten & drinken en andere outdooractiviteiten. 

Kick-off
Graag nodigen wij u uit om op donderdag 11 mei 2017 om 19.30 uur aanwezig te zijn tijdens de kick-off van dit unieke
paardensportevenement. Om u een goed beeld te geven van de verschillende facetten van het evenement hebben we
een boeiend programma gemaakt. Gerard Baauw geeft een voorproefje van de nieuw ontworpen hindernissen, even-
tingruiter Alice Naber vertelt waarom Eventing Emmeloord grote potentie heeft om uit te groeien tot een belangrijk, 
internationaal sportevenement, Ed van Benthem legt uit waarom hij betrokken is als sponsor en Monica Klement
“neemt u mee naar het Kuinderbos” en vertelt u over Eventing BuitenZinnig. 

Programma
19.15   uur    Inloop met koffie
19.30  uur    Opening Harry Koopman, voorzitter Stichting Kuinderbos Hippique
19.35  uur    Gerard Baauw, hindernisbouwer
20.00 uur    Alice Naber-Lozeman, Olympisch ruiter en onze ambassadrice 
20.20 uur    Ed van Benthem, sponsor Eventing Emmeloord
20.40 uur    Monica Klement, Eventing BuitenZinnig
21.00  uur    Afsluiting met borrel

Aanmelden
Meer weten over ons tweedaagse sportevenement? Benieuwd naar de mogelijkheden voor u als ondernemer om 
betrokken te zijn bij Eventing Emmeloord? De kick-off vindt plaats in vakantiepark EigenWijze, Schoterpad 1, 8314 RA
Bant. In verband met de catering vragen wij u om uiterlijk maandag 8 mei aan te melden door een mail te sturen naar
info@eventingemmeloord.nl 

Met vriendelijke groet,

Stichting Kuinderbos Hippique
Eventing Emmeloord


