Wat kan ik allemaal met mijn Trakehner in
Hannover?
Er zijn proeven te rijden in alle leeftijdsklassen, in
alle disciplines. Op deze hand-out richten we ons
voornamelijk op de dressuur. Wil je ook aan andere
takken van paarden sport deel nemen in Hannover
laat het ons weten dan buigen we ons samen over
wat de mogelijkheden zijn.
Alle dressuurproeven worden op zandbanen
verreden. Ook het losrijterrein en de losrijbaan zijn
met een zandbodem. Kalkoenen, of stiften, in de
ijzers zijn dus niet nodig.
Bij wijze van uitzondering mogen buitenlandse
deelnemers voorgelezen worden. In het Duits en de
oefeningen mogen één keer voorgelezen worden.
Uit het hoofd rijden is nog beter maar als je wilt
kunnen we voor je lezen.
De te rijden proeven zijn op te vragen bij TCN, je
krijgt ze in de mail zodat je nu al thuis kunt
oefenen. Op de proef staat in wat voor baan, 20 x
40 of 20 x 60, hoe lang de proef duurt, en welke
optoming vereist is.
Als je het heel goed gedaan hebt dan is er een
ouderwetse ereronde in de springtuin. Dat is een
groot terrein op gras. Prijsuitreiking op het BT is als
alles daar Duits en te paard! Linten en eventuele
gewonnen dekens gaan al aan het paard nog voor
je de baan in gaat voor de ereronde. Zorg dus dat je
op tijd bent en witte beenspullen mee hebt, staat
wel zo mooi (en is wel zo veilig) als je de benen in
het wit hebt.

Waar moet ik op rekenen waar het de kosten
aangaat?
Het is niet naast de deur dus er zijn zeker kosten
waar je rekening mee moet houden.
Vanaf Enschede gerekend is het ongeveer 230 km.
Afhankelijk van het verbruik van uw auto kunt u zelf
inschatten wat de brandstofkosten zullen zijn.
Het BT is geen FEI wedstrijd, een FEI paspoort voor
uw paard is dus niet nodig. Het paspoort wat u
heeft voor uw paard en voor u moet wel mee
natuurlijk.
De box waarin uw paard verblijft kost €100 voor de
4 dagen als het een strobox is. Wilt u ander
strooisel dan zijn de kosten €120. Ter plaatse is hooi
en stro te koop, dat is echter niet heel goedkoop.
Als u ruimte heeft is het goed om extra strooisel
mee te brengen.
Hotelkosten voor u zelf kunt u vinden vanaf
ongeveer €39 per persoon per nacht. Er zijn heel
veel hotels in Hannover is alle mogelijke
prijsklassen.
Uw eigen verblijf en eten is iets waar u natuurlijk
helemaal zelf aan kunt sturen. Er zijn ook camping
plaatsen op het terrein, dus slapen in een tent kan!
Per proef is inschrijfgeld ongeveer €16,50, er zijn
geen bekers te winnen, wel prijzengeld, en hele
mooie linten.
Er is een buitenlandse licentie nodig die TCN voor u
aanvraagt, kosten zijn daarvan €80 waarvan de het
Verband de helft vergoed. Ruiters onder de 25 jaar
krijgen €100 reisvergoeding.

Handout
Bundesturnier
Hannover 2018
Het wat, hoe,
waar, wanneer
en waarom van
de grootste
Trakehner
wedstrijd ter
wereld.

Wat heb ik allemaal nodig om mee te kunnen
doen aan het Trakehner Bundesturnier?

Wat, hoe, waar en wanneer vindt het Trakehner
Bundesturnier plaats?

Ten eerste en het allerbelangrijkst: een Trakehner.

Wat?
Concours uitsluitend voor Trakehner paarden.
Hoe?
Alle proeven worden buiten verreden, er is geen
mogelijkheid om binnen te trainen.
De paarden worden gehuisvest in concoursstallententen. Ze hebben de beschikking over een
ruime box. De tenten staan op een grasveld,
helemaal waterpas is het nooit, er wordt dus wel
eens wat gegraven door de paarden. Het verblijf en
het mee doen aan het concours is op eigen risico.
Er is bij elke tent een kraan om water voor de
paarden te halen.

Het paard moet een paspoort hebben en
ingeschreven staan in het Trakehner Stamboek.
Mocht u een in een ander land dan Nederland of
Duitsland geboren Trakehner hebben overleg dan
even met TCN of uw paard en het paspoort zullen
worden geaccepteerd.
Alle inentingen moeten “up to date” zijn. Net als de
regels zijn voor Nederlandse wedstrijden heeft u de
verplichte entingen en het bewijs daarvan nodig,
check dat goed voordat u van stal wegrijdt!
Een geldige KNHS startkaart is ook vereist. Met die
startkaart kan TCN een buitenlandse licentie voor u
aanvragen. We hebben dan het combinatie
nummer en uw lidmaatschap nummer van het
KNHS nodig.
Verder is het enige wat echt noodzakelijk is een
goed humeur en zin om op avontuur te gaan met je
paard!

Hotels zijn er veel, er zijn die dichterbij liggen en die
verder weg liggen. Uw kunt daarin uw eigen keuze
maken. Slapen in de staltenten is niet toegestaan.
Er is bewaking gedurende de nacht in en rond de
stallen.
Op het terrein kunnen trailers, vrachtwagens en uw
eigen auto tegen een kleine vergoeding geparkeerd
worden.
Waar?
De wedstrijd wordt gehouden op het terrein
Reiterstadion in het stadspark van Hannover in de
wijk Vahrenwald. Het adres van de ingang van het
park is Am Jagdstall 25 in Hannover. De route naar
Hannover is niet helemaal vlak, zorg dat uw auto de
last (trailer en paard) goed aan kan ook als er een
berg(je) overwonnen moet worden.
Wanneer?
Het BT is van 5 juli tot en met 8 juli 2018.

We gaan naar Hannover en we nemen mee:
Appels, wortels, Hooi voor onderweg.
Beenbeschermers, reis + rijden
EHBO box mens/paard
Elastiekjes, Haarspray, naald en draad
krukje, schaar,
Emmer, voerton met deksel, voer
Emmers 3 x (water , voer, was-emmer)
Equistar/glansspray, schone poetsspullen
Extra Halster, Extra teugel, Extra touw 2 x
Geld voor o.a. hooi en stro, inschrijving
Handschoenen, Helm/Cap, plastron
rijjasje, zweep.
Hangbak 2x, hooinet
Hoefvet, Hoevenkrabber, Kalkoenspullen
Hoofdstel, eventueel reserveonderdelen
kopnummers + bevestiging
Leerverzorgings spullen
Longeerlijn, Longeerzweep
Mestvork, hark, bezem, kruiwagen
Naambord met tel.nummer
Laarzen Sporen + riempjes
Papier en pennen, telefoonoplader
Papieren / Paspoorten
Plakband
zadel, singel, proeven
regenjas, kaplaarzen, paraplu
regendeken, dekens
Routebeschrijving, tom tom, stal en hotel
Schoenpoets spullen
Zadeldekjes

