
                        

     

 

 

 

 

 

 

 
2 januari 2017 
 
Beste participanten, 
 
Het bestuur wenst een ieder een gelukkig en voorspoedig jaar, met natuurlijk vele successen voor en met de Trakehners.  

   
 
Hengstenshow en voorjaarskeuring in Münster-Handorf op 11 februari 2017 

 
Zoals elk jaar wordt er in Münster-Handorf de voorjaarskeuring gehouden, de keuring begint op zaterdag om 9:00 en om 
ongeveer 12:00 uur is de uitslag van de keuring. De hengstenshow begint om 13:00 uur. In een uitverkochte hal ziet u 
vele hengsten onder het zadel voorbij komen, ook zijn er hengsten die afgelopen oktober in Neumunster zijn gekeurd, 
waarbij het goed is om het verschil aan de hand of onder het zadel te zien.  Als u nog geen keuze heeft kunnen maken 
voor een hengst om mee te fokken, dan is dit de gelegenheid om een hengst te kunnen kiezen. ( De afstand valt reuze 
mee, is goed aan te rijden van uit Nederland) 
 
Westfälisches Pferdezentrum, Sudmühlenstrasse 33-35, 48157 Münster-Handorf. 

  
Aangezien de kaarten vrij vroeg uitverkocht zijn (zitplaatsen), willen we er ook dit jaar niet te laat mee zijn. Wij vinden het  
gezellig als we bij elkaar zitten als TCN leden, dus als u dit ook gezellig vind, dan kunt u de kaarten bestellen à € 10 per 
persoon bij het secretariaat familie Molendijk tel: 0186-604373 fax: 0186-600300 (hij doet het nog) of mail naar 
secretaris-tcn@planet.nl 
Uiterlijk opgave zondag 15 januari 2017, omdat wij schriftelijk de kaarten moeten bestellen en als de kaarten binnen zijn, 
moeten ze nog naar u worden verzonden. 
De kosten voldoen op bankrekening 30.73.47.052 t.n.v. Trakehner Contact Nederland o.v.v. "Münster" en uw naam. 
 
Tijdschema (aangezien het nog niet bekend is gemaakt, hebben we het tijdschema van 2016 overgenomen) 
 
Vrijdag 10 februari: 

18:30 uur Fokkersavond (is nog niet definitief, volgt info zodra we het hebben) 

 
Zaterdag 11 februari: 
09:00 uur beoordeling van de hengsten op het verharde buiten.  
Vrijlopen en vrij springen van de hengsten. 
Beoordeling van de stap op de driehoek.  
Aansluitend presentatie onder het zadel van de goedgekeurde (oudere) hengsten 
 
12:00 uur Uitslag van de keuring. 
 
13:00 uur Aanvang Trakehner Hengstenshow. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Trakehner Contact Nederland 
 
A.v.Osch 
M.Timmer 
L.Bakker        
A.Molendijk       
 

 
 
 

  
Voorzitter        : A. van Osch - Garst 8 - 5757 RN  Liessel - Telefoon 0493-344022 
Secretariaat        : A.C. Molendijk - Reedijk 100b - 3271 LK Mijnsheerenland - Telefoon 0186-604373 
   - email secretaris-tcn@planet.nl - Fax          0186-600300 
Penningmeester : L. Bakker                - Zuiderstraat 8 - 9524 PG Buinerveen - Telefoon 06-50270896 
Lid        : M. Timmer - Kerkweg 106 - 2825 NA Berkenwoude - Telefoon 0182-362679 
 

Bankrekening nr.        : NL93 RABO 0307347052                                            www.trakehnercontact.nl 
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