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Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli is de 
derde editie van Eventing Emmeloord. Het 
internationale paardenevenement (met twee 
klassen CIC 1* en CIC 2*) vindt plaats in 
het prachtige natuurgebied ‘Kuinderbos’ in 
Flevoland. Vorig jaar trok het evenement een 
kleine 7000 bezoekers. Het evenement is niet 
alleen  bedoeld voor paardenliefhebbers, ook 
liefhebbers van natuur, activiteiten, historie, 
markten  en heerlijk eten & drinken, kunnen 
op de zaterdag genieten van een prachtig 
evenement. Naast het bijzondere schouwspel 
van de cross country – over een traject van 
ongeveer 3,5 kilometer springen de paarden 
over 25 natuurlijke hindernissen -  kunnen 
bezoekers van alle leeftijden genieten van 
‘Eventing BuitenZinnig’.  

Eventing BuitenZinnig: sport,  
spektakel en gezelligheid
‘Op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur is er 
een landleven-markt met standhouders die 
op eigen wijze hun invulling geven aan de 
toevoeging BuitenZinnig, vertelt Monica 
Klement, een van de organisatoren. ‘Ook is 
er een tentoonstelling van historische  
landbouwmachines, een  zandsculpturen  
festival, een demonstratie schapen scheren, 
een touwtrekwedstrijd, houden we hier het 
NK houtslepen met Belgische trekpaarden 
en verzorgt Jachthondenvereniging  
Weidemar  uit  Steenwijk  
jachthondenproeven. In de namiddag 
veilt veilingmeester Gilbert Bastiaansen 
bijna 30 schilderijen van deelnemers aan 
de kunstwedstrijd die het Kuinderbos, 
de plas of  de haven hebben vastgelegd 
sinds het kampeerfestival ‘Uit je tent’. Het 
mooiste schilderij wordt opgehangen in het 
gemeentehuis van de Noordoostpolder in 
Emmeloord. En onmiskenbaar horen bij een 
paardenevenement ook landrovers. In het 
zandgebied hebben we een mooie plek voor 
een spectaculaire 4x4 landrover trial met 
maar liefst 300 landrovers. Bezoekers kunnen 
en mogen langs het hele parcours lopen, en 
terwijl de paarden voorbij denderen kan men 
genieten van bijzondere houtsculpturen of  
eten en drinken bij één van de foodtrucks. 
Ook kinderen kunnen zich op zaterdag volop 
vermaken met  boogschieten, de klimtoren, 
springkussens, de pannakooi,  
het kabouterpad, meerijden met een  
landrover of  huifkar of  zelf  een rondje op de 
pony maken en nog veel meer.  
Het Kuinderbos is een heerlijke plek om te 
zijn en te beleven!’ 

Kuinderbos: uitgestrekte paden en 
natuurlijke plassen
Vorig jaar startten ruim 90 combinaties uit 
binnen- en buitenland. Het bestuur heeft er 
alle vertrouwen in dat dit aantal komende 
editie geëvenaard en wellicht overtroffen 
wordt. Ook eventing amazone Alice Naber 
uit Biddinghuizen is enthousiast over  
Eventing Emmeloord. Als inwoonster van 
Flevoland en ambassadrice van  
Eventing Emmeloord draagt ze het event 
een warm hart toe. ‘De tweede editie moest 
ik “helaas” missen door mijn deelname aan 
de Olympische Spelen in Rio, maar dit 
jaar ben ik zeker van de partij,’ aldus een 
enthousiaste Naber. ‘De combinatie van 
natuurlijke waterplassen, uitgestrekte paden 
met prachtige galopmogelijkheden en zicht 
op de hindernissen maakt het Kuinderbos tot 
een unieke locatie voor eventing. Eventing 
Emmeloord is een aanwinst voor de eventing 
sport en een absolute aanrader voor iedere 
eventing ruiter: het is een mooie en leerzame 
cross.’ Ook hindernisbouwer Gerard Baauw 
beaamt dit. ‘De spectaculaire hindernis is 
dit jaar de Coffin, een pittige sprong met 
verschillende lijnen. ‘Deze hindernis vergt 
het nodige denkwerk, maar is ook een mooie, 
leerzame sprong voor de minder ervaren 
paarden en ruiters.’ Gerard bedenkt alle 
hindernissen vanuit het nostalgische thema 
’75 jaar inpoldering Noordoostpolder’. Deze 
nostalgie zie je ook terug in andere  
hindernissen als  Oma’s aardappelschilmand-
je en Opa’s gereetdschapskistje. Daarnaast 
doet hij veel inspiratie op door het bezoeken 

van andere (internationale)  
eventingwedstrijden. Hij werkt nauw samen 
met een zeer betrokken bouwploeg die 
geheel uit vrijwilligers bestaat en al maanden 
keihard werkt om alles rond te krijgen: 
bouwen, snoeien, grondverzet, graafwerk, 
inzaaien. Er zitten echt heel wat uren werk 
in. Afgelopen weken hielp ook een aantal 
mensen van AZC Luttelgeest het bouwteam 
met bouw- en schilderwerkzaamheden. Een 
mooie samenwerking! 

Eventing Emmeloord

Samenwerking
Eventing Emmeloord is afhankelijk van de 
kracht en inzet van vrijwilligers. ‘Iedereen 
heeft een volle agenda en aan vrijwilligers is 
een naarstig tekort,’ benadrukt  
voorzitter Harry Koopman. ‘Ook als je geen 
paardenliefhebber bent, liggen er genoeg 
werkzaamheden waar we mensen voor nodig 
hebben, van PR tot verkeersregelaar en van 
hindernisrechter tot parkeerwachter. We zijn 
blij met alle hulp voor, na, maar ook zeker 
tijdens het evenement.’ Ook het belang 
van sponsoren wordt nog eens benadrukt. 
‘Diverse lokale ondernemers voeren het 
grondwerk uit of  ondersteunen ons met 
groot materieel. En laten we Staatsbosbeheer 
niet vergeten die het prachtige Kuinderbos 
ter beschikking stelt! Boswachter Harco 
Bergman is nauw betrokken bij de  
organisatie en denkt mee waar hij kan 
Zonder hulp van sponsoren en vrijwilligers 
ben je als stichting nergens! Ook zijn we blij 
met onze nieuwe sponsor Freeroad, dé Maz-
da-dealer van Midden-Nederland.’

Flevoland. Avontuurlijk dichtbij.
Ook provincie Flevoland en gemeente 
Noordoostpolder ondersteunen ons en zien 
Eventing Emmeloord als een waardevol 
evenement om de provincie, de polder en 
het Kuinderbos goed op de kaart te zetten, 
zowel nationaal als internationaal. Veel 
mensen weten helemaal niet dat Flevoland 
een veelzijdige natuur biedt met unieke 
mogelijkheden voor sporttoerisme. Het is 
soms lastig om toeristen naar onze provincie 
te krijgen, maar de ervaring leert dat als ze 
er eenmaal zijn geweest dat ze dan ook graag 
terugkomen!’ Meer informatie over Eventing 
Emmeloord op www.eventingemmeloord.nl 


