
DAGINDELING VRIJDAG 9 februari 2018 
PRINSES AMALIA HAL: 
 
09.00 u 3- jarige sectie NWR- hengsten in 3 groepen, gevolgd door 1 groep 
 4- jarige en oudere hengsten  
10.40 u 3- jarige WPBR- hengsten in 1 groep, gevolgd door 1 groep 
 4- jarige en oudere hengsten 
11.30 u 3- jarige sectie C- hengsten in 1 groep, gevolgd door 1 groep 
 4- jarige en oudere hengsten 
  
12:15 - 13.00u PAUZE 
 
13.00 u 3- jarige sectie D- hengsten in 1 groep, gevolgd door 1 groep oudere hengsten 
13.10 u 3- jarige sectie B- hengsten in 3 groepen, gevolgd door 1 groep 
  4- jarige en oudere hengsten 
14.25 u 3- jarige sectie A- hengsten in 4 groepen, gevolgd door 1 groep  
 4- jarige en oudere hengsten 
 
BUITEN: 
13.00 u beoordeling sectie NWR- hengsten op de harde bodem, aansluitend 
 beoordeling WPBR- hengsten 
14.15 u beoordeling sectie C- hengsten op de harde bodem 
14.30 u beoordeling sectie D- hengsten op de harde bodem 
15.00 u beoordeling sectie B- hengsten op de harde bodem 
16.00 u beoordeling sectie A- hengsten op de harde bodem 
 
DAGINDELING ZATERDAG 10 februari 2018 
PRINSES AMALIA HAL 
 
08.30 u 4- jarige sectie NWR hengsten  
08.50 u 5- en 6 jarige sectie NWR hengsten 
08:55 u 7- t/m 9 jarige sectie NWR hengsten 
09:05 u 10- jarige en oudere NWR hengsten 
09:10 u KAMPIOENSKEURING SECTIE NWR  
09.30 u 4- jarige WPBR hengsten 
09.35 u  5- en 6 jarige WPBR hengsten  
09.40 u  4- jarige sectie C- hengsten 
09.50 u 5- en 6 jarige sectie C hengsten 
09.55 u 4- jarige sectie B- hengsten 
10.15 u 7- t/m 9 jarige sectie B- hengsten 
10:20 u 10- jarige en oudere sectie B- hengsten 
10:25 u 4- jarige sectie A- hengsten 
10.45 u 5- en 6 jarige sectie A- hengsten 
10.50 u 10 jarige en oudere sectie A- hengsten 
11.00 u Huldiging fokker van het jaar 
11.20 u  

NWR- hengsten onder het zadel welke het verrichtingsonderzoek hebben afgelegd en in het stamboek zijn 
ingeschreven. 

11.40 u Kleine maat reeds in het stamboek ingeschreven hengsten vrijwillig onder het zadel  
11.50 u Grote maat reeds in het stamboek ingeschreven hengsten vrijwillig onder het zadel  
  
12.00 - 12.45 u  PAUZE 
 
12.45 u Presentatie en huldiging predicaat hengsten 
13.05 u 2e bezichtiging sectie NWR hengsten, aansluitend verkiezing hengst met de beste draf 
14.25 u 2e bezichtiging WPBR hengsten 
14.35 u KAMPIOENSKEURING WPBR  
14.45 u  2e bezichtiging sectie B- hengsten 
15.35 u KAMPIOENSKEURING SECTIE B 
15.50 u 2e bezichtiging sectie C- hengsten 
16.00 u  KAMPIOENSKEURING SECTIE C 
16.15 u 2e bezichtiging sectie D- hengsten 
16.20 u KAMPIOENSKEURING SECTIE D 
16.25 u 2e bezichtiging sectie A- hengsten 
17.15 u KAMPIOENSKEURING SECTIE A 
17.30 u ALGEMEEN DAGKAMPIOENSCHAP 



 


