Dri vi n g Valken s waard In tern ati on aal

Beleef fantastische
paardensport van dichtbij!

Programma
Donderdag 30 mei
09.00 – 18.00 uur Dressuur tweespannen
19.00 – 21.00 uur Pitt Bicycle Challenge

Vrijdag 31 mei
10.00 – 17.00 uur Dressuur vierspannen
20.30 – 21.30 uur Groenen Groep Tug of War (touwtrekken)

Zaterdag 1 juni
10.00 – 17.00 uur Marathon

Zondag 2 juni
09.45 – 17.30 uur Vaardigheid & tuigpaardenrubrieken

Locatie
Driving Valkenswaard International vindt plaats op de terreinen van Exell
Equestrian:
Klein Schaft 5
5556 VJ Borkel en Schaft (gemeente Valkenswaard)

30 mei – 2 juni 2019

Paardenboulevard
Valkenswaard

Gratis toegang
(parkeren € 5,00)

Top internationale
mensport in
Valkenswaard
Driving Valkenswaard Internationaal (DVI) – van 30 mei tot en met 2 juni 2019 - biedt mensport op
het hoogste niveau. Met alle internationale topteams, in een prachtige omgeving; de terreinen van
Exell Equestrian in Valkenswaard. Tijdens DVI strijden zij in landenteams én individueel om de hoogste eer bij de twee- en vierspannen. Driving Valkenswaard International biedt naast spectaculaire
en verbazingwekkende paardensport genoeg ingrediënten voor een fantastische dag met de hele
familie.

Voor het hele gezin
Tijdens Driving Valkenswaard International kunt u niet alleen genieten van prachtige mensport.
We heten u ook van harte welkom in de Promo Village. Zo’n 20 standhouders laten u kennis
maken met een zeer divers aanbod variërend van leuke interieurdecoraties tot koetsen en van
teamkleding tot mountainbikes. Laat u verrassen! De kleinste bezoekers kunnen zich vermaken
in de Kids Village. Daar vinden ze allerlei leuke activiteiten; lekker knutselen of ravotten in de
zandcontainer. Natuurlijk is er begeleiding aanwezig. Activiteiten in de Promo Village en de Kids
Village zijn helemaal gratis.

Strijd op drie
onderdelen
Dressuur
Het onderdeel dressuur wordt verreden op een terrein van 100 x 40 meter. Het onderdeel
duurt per deelnemer ongeveer tien minuten. De jury beoordeelt deelnemers op rust, regelmaat,
harmonie en soepelheid. Ook wordt gekeken naar de stijl van rijden en de beheersing van de
paarden. Een totaalplaatje van het twee- of vierspan met menner en groom, dat met punten
wordt gehonoreerd.

Marathon
Het spectaculairste deel van de wedstrijd heeft een lengte van zo’n 15 kilometer. En het zwaarst
voor menner, paarden maar zeker ook voor de grooms die meerijden. Het parcours bevat
verschillende, spectaculaite hindernissen waarvan de meeste voor het publiek goed van dichtbij
de volgen zijn. Vooral de waterbak is garantie voor prachtige beelden.

Vaardigheid
De vaardigheidsproef is eigenlijk het best te vergelijken met het springparcours van een
concours hippique. Dit onderdeel is bedoeld om de conditie en de gehoorzaamheid van de
paarden te toetsen. Ook het vakmanschap van de deelnemer staat nu centraal: het parcours
bestaat uit zeer smalle hindernissen die zijn gemarkeerd door oranje kegels met een balletje
erop, dat daar uiteraard niet af mag vallen.

