PERSDOSSIER

Uniek en internationaal paardenevenement
Een must voor iedere paardenliefhebber!

Zaterdag 17 & Zondag 18 mei 2008
te gast bij

Federale Politie dienst Cavalerie
BRUSSEL (Etterbeek)

Ten voordele van vzw Hachiko (assistentiehonden)
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ALGEMEEN
Equistyle Event is een 2 daags informatief en boeiend paardenevenement
met internationale allure.
Wij bieden de bezoekers dé gelegenheid om kennis te maken met diverse
omgangsvormen,trainingsmethodes en rijtechnische vaardigheden, met als doel de
paardenhouder te inspireren en motiveren om het hun paarden (en zichzelf) nog
meer naar de zin te maken.
Een meerwaarde vormt de dankbare medewerking van de Federale Politie die hun
locatie ter beschikking stelt en zo de bezoeker een unieke kans biedt om de
stallingen van de dienst Cavalerie van naderbij te bewonderen.
Equistyle Event is een non profit organisatie ontsproten uit liefde voor paarden,
de opbrengst wordt dan ook integraal geschonken aan de vzw Hachiko
(opleiden van assistentiehonden)

LOCATIE
Federale Politie
Dienst Cavalerie
Kwartier Géruzet
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
BRUSSEL

DATUM en TIJDSTIP
Zaterdag 17 en zondag 18 mei 2008
Van 10u - 18u
(deuren open vanaf 9u30)

TICKETINFO
Tickets in voorverkoop kunnen enkel via de site worden aangekocht.

www.equistyle.be

prijs vvk: dagticket 10 euro
duoticket 20 euro

prijs add: dagticket 15 euro
duoticket 25 euro

Inkom gratis voor kinderen onder de 12 jaar.

vzw HACHIKO

Opbrengst Equistyle Event
gaat integraal naar :
Om onze oprechte bedoelingen met de organisatie van dit evenement te ondersteunen,
hebben wij besloten en verbinden wij ons ertoe de volledige opbrengst te schenken aan een
zorgvuldig gekozen goed doel,
namelijk Hachiko vzw

Hachiko vzw is een vereniging die assistentie- en meldhonden opleidt, plaatst en verder
begeleidt in functie van een betere levenskwaliteit voor mensen met een motorische
handicap of epilepsie.
De naam Hachiko staat voor Honden-Africhtings-Centrum voor Hulp aan Invaliden d.m.v.
Kleine Opdrachten. Hij verwijst naar de oorspronkelijke doelstelling van het centrum,
namelijk de opleiding van assistentiehonden voor mensen met een motorische handicap.
Sinds 2003 leidt Hachiko ook meldhonden op.
Hachiko was tevens de naam van de hond van een Japanse universiteitsprofessor. Jarenlang
kwam hij precies op tijd om zijn baasje aan de trein op te wachten en samen met hem naar
huis te wandelen. Na de dood van zijn baas kwam Hachiko nog tien jaar lang naar het
station maar keerde vergeefs alleen en verdrietig terug naar huis. In het Shibuya-station in
Tokyo werd na Hachiko’s dood een standbeeld ter nagedachtenis van zijn trouw opgericht.
Hachiko is hét voorbeeld van de band die kan bestaan tussen mens en dier. Zijn naam is
bovendien het perfecte acroniem voor het centrum.

PROGRAMMA AANBOD ….Een voorsmaakje…..

¾ Informatieve en gevarieerde DEMONSTRATIES van Internationaal
& Nationaal gewaardeerde vakmensen dit verdeeld over 3 PISTES
¾ KENNIS-CORNER waar allerhande lezingen worden gegeven en
waar toehoorders interactief zullen kunnen aan deelnemen. Denk
daarbij aan diverse hippische thema’s als hoef- en tandverzorging ,
het belang van een passend zadel enz….
¾ WORKSHOPS waarin men zelf aan de slag zal kunnen gaan met
paarden en opgedane kennis
¾ Ruim STANDENDORP met tal van commerciële producten maar
waar men ook terecht kan voor het vinden van nuttige informatie.
¾ RONDLEIDINGEN gegeven door de mensen van de Cavalerie
alsook de mogelijkheid om de kinderen eens te laten rondstappen
op de rug van een politiepaard.
¾ HONDENOPLEIDINGSdemonstratie gegeven door de mensen van
Hachiko bijgestaan door onze sympathieke AMBASSADRICE :
Loes van den Heuvel
¾ Gezelligheid troef tijdens het nuttigen van SPIJS & DRANK in een
aangepast kader en extra aandacht voor de kinderen met hun
eigen hoekje.

VOORSTELLING
INSTRUCTEURS
Hierna volgt een korte omschrijving van onze internationale en nationale instructeurs
waarvan er een aantal in PREMIERE naar ons land komen, maar wij verwijzen U
graag door naar hun respectievelijke sites, waar zijzelf U nog beter zullen kunnen
informeren wie ze zijn en waar ze voor staan:
Donald Newe
France
“Starting a young horse”
-PREMIERE-

www.equinebehaviour.com

Leslie Desmond
“Horse handling through feel &
Riding though feel”
-PREMIERE-

www.lesliedesmond.com

Didier Kempter
Belgie
“Certified John & Josh Lyons trainer”
Horsemanship
www.equiharmony.com

Didier Kempter – Photo by Charles Hilton

Silke Vallentin & Eddy Modde
Duitsland & Nederland
“Parelli” - Anders valide
www.silkevallentin.de
www.parelli.nl

Annemarie van der Toorn
Nederland
Monty Roberts School
“probleemoplossingen”
www.montyroberts.nl

Chris Irwin
Canada
“Horse Power”

www.chrisirwin.com

Emiel Voest
Nederland
“Freestyle trainingsmethode”
www.emielvoest.nl

Igor Ost
Belgie
“Horsemanship doorheen dressuur”
www.users.skynet.be/Quartzo

Anne Muller
Nederland
“Akasha rijkunst voor kinderen”
www.akasha-rijkunst.nl

Ralph Goessens
Belgie

“Haute Ecole Libre”
www.soy-libretad.com

EXTRA
Met bijzondere aandacht kijken wij graag naar demonstraties gegeven door :
vzw Hachiko
www.hachiko.org

Cavalerie en Hondenbrigade
www.polfed-fedpol.be

lezingen

Onze gastsprekers en een beknopte voorstelling van hun lezing:
Anne Marie Van den Broucke
“Hoe leert een paard?”

www.paardenschool.be

Denis Teirlijnck
“Het belang van een goed passend zadel”

www.aleashop.be

Josepha Guillaume
“Bitloos rijden, het kan”

www.equihof.be

Kim Moeyersoms
“Wegwijs in Natural Horsemanship-land”

www.aleashop.be

Martine van Huffel
“paarden kruidenweetjes”

www.kruiden-eyneakker.be

Raf Anteunis
“gezonde hoeven voor een gezond paard” & “ energetische behandeling”
Romeo Vangoethemd
“tandverzorging bij een paard”

www.equinedentist.be

TIJDSCHEMA

DEMONSTRATIES & WORKSHOPS

BINNENPISTE 1 ZATERDAG 17 mei
10.00
11.15
12.55
13.40
14.55
16.10
17.50

- 11.00
- 12.15
- 13.25
- 14.40
– 15.55
– 17.10
– 17.55

Donald Newe “Starting a young Horse”
Didier Kempter “Josh & John Lyons training” Horsemanship
Hachiko assistentiehondenopleiding
Leslie Desmond “Horse Riding through Feel”
Silke Vallentin & Eddy Modde “Parelli”
Emiel Voest “ Freestyle trainingsmethode”
Cavalerie & Hondenbrigade in actie

BINNENPISTE 2 ZATERDAG 17 mei
10.00
11.15
12.40
13.55
15.10
16.25
17.00

–
–
–
–
–
–
–

11.00
12.15
13.40
14.55
16.10
16.45
18.00

Igor Ost “ Dressuur doorheen Horsemanship”
Leslie Desmond “Horse Handling through Feel”
Annemarie van der Toorn “ Monty Roberts school”
Chris Irwin “ Horse Power”
Anne Muller “ Akasha rijkunst – workshop voor kinderen”
Annemarie van der Toorn “ western-riding”
Ralph Goessens “ Haute Ecole Libre”

BUITENPISTE ZATERDAG 17 mei
Josepha Guillaume
www.artofnaturaldressage.com/www.equihof.be
Wendy Van den Bulck
www.terra-natura.nl
two lazy seven ranch
www.naturalhorsemanship.be
equiplay
www.equiplay.nl
Saskia Dobbelaere
www.amazononline.be
Angelika Engberg
www.centeredriding.com

Dit tijdschema is nog voor wijzigingen vatbaar, gelieve onze site steeds na te kijken

BINNENPISTE 1 ZONDAG 18 mei
10.00
11.15
12.55
14.10
15.25
16.10
17.25

- 11.00
– 12.15
– 13.55
– 15.10
- 15.55
– 17.10
– 17.55

Chris Irwin “ Horse Power”
Igor Ost “ Horsemanship doorheen dressuur”
Annemarie van der Toorn “ Monty Roberts school”
Leslie Desmond “Horse Handling through Feel”
Hachiko assistentiehondenopleiding
Leslie Desmond “Horse Riding through Feel”
Cavalerie & Hondenbrigade in actie

BINNENPISTE 2 ZONDAG 18 mei
10.00
11.15
12.40
13.55
15.10
16.25
17.00

–
–
–
–
–
–
–

11.00
12.15
13.40
14.55
16.10
16.45
18.00

Ralph Goessens “Haute Ecole Libre”
Anne Muller “Akasha rijkunst – workshop voor kinderen”
Silke Vallentin & Eddy Modde “Parelli”
Didier Kempter “ John & Josh Lyons training” Horsemanship
Donald Newe “Starting a young Horse”
Annemarie van der Toorn “western-riding”
Emiel Voest “Freestyle trainingsmethode”

BUITENPISTE ZONDAG 18 mei
Josepha Guillaume
www.artofnaturaldressage.com/www.equihof.be
Wendy Van den Bulck
www.terra-natura.nl
two lazy seven ranch
www.naturalhorsemanship.be
equiplay
www.equiplay.nl
Saskia Dobbelaere
www.amazononline.be
Angelika Engberg
www.centeredriding.com

Dit tijdschema is nog voor wijzigingen vatbaar, gelieve onze site steeds na te kijken

TIJDSCHEMA

LEZINGEN

ZATERDAG 17 mei
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

10.50
11.50
12.30
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50
18.50

Raf Anteunis “ Energetische behandeling bij paarden”
Anne Marie van den Broucke “Hoe leert een paard?”
Kim Moeyersoms “Wegwijs in Natural-Horsemanshipland”
Denis Teirlijnck “Het belang van een goed passend zadel”
Josepha Guillaume “Bitloos rijden, het kan”
Raf Anteunis “ Gezonde hoeven voor een gezond paard”
Romeo Vangoethemd “ Tandverzorging bij een paard”
Martine van Huffel “ Kruidenweetjes voor paarden”
DVD Nevzorov

ZONDAG 18 mei
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

10.50”
11.50
12.30
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50
18.50

Martine van Huffel “ Kruidenweetjes voor paarden”
Romeo Vangoethemd “ Tandverzorging bij een paard”
Kim Moeyersoms “Wegwijs in Natural-Horsemanshipland”
Raf Anteunis “ Energetische behandeling bij paarden”
Josepha Guillaume “Bitloos rijden, het kan”
Anne Marie van den Broucke “Hoe leert een paard?”
Raf Anteunis “ Gezonde hoeven voor een gezond paard”
Denis Teirlijnck “Het belang van een goed passend zadel”
DVD Nevzorov

Dit tijdschema is nog voor wijzigingen vatbaar, gelieve onze site steeds na te kijken

ORGANISATIE

Equistyle Event
Cornille Valérie
(+32) 474/459182

Decock Philippe & Véro
(+32) 475/453561
FAX
(+32) 56/664844
E-MAIL
info@equistyle.be
event@equistyle.be
SITE
www.equistyle.be

Met medewerking en dank aan

Loes van den Heuvel

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kabinet van minister Guy Vanhengel

