
pa B dressuur 08.00 ring 1

pa B dressuur 08.10 ring 2

pa L1 dressuur 08.30 ring 3

pa L1 dressuur 08.40 ring 4

pa L2 dressuur 09.30 ring 1

pa L2 dressuur 09.40 ring 2

pa M1 dressuur 10.10 ring 3

pa M1 dressuur 10.20 ring 4

pa M2 dressuur 11.30 ring 1

pa M2 dressuur 11.40 ring 2

po Z1 dressuur 13.30 ring 1

po Z1 dressuur 13.40 ring 2

pa Z1 dressuur 14.50 ring 1

pa Z1 dressuur 15.00 ring 2

pa Z2 dressuur 17.10 ring 1

pa ZZ licht dressuur 17.50 ring 2

pa Z2 Kur op muziek dressuur 19.30 ring 1

pa ZZ L Kur op muziek dressuur 20.50 ring 1

po B dressuur 08.00 ring 1

po L1 dressuur 08.00 ring 3

po B dressuur 08.10 ring 2

po L1 dressuur 08.10 ring 4

po M1 dressuur 09.15 ring 3

po M1 dressuur 09.25 ring 4

po L2 dressuur 09.40 ring 1

po L2 dressuur 09.50 ring 2

po M2 dressuur 11.20 ring 1

po M2 dressuur 11.30 ring 2

po alle categorien, 2 fasen springen 13.00-21.00 zandpiste

pa B springen 15.00-19.00 graspiste

pa L 2 fasen speciaal springen 08.00-14.00 zandpiste

po alle categorien springen 08.00-16.00 graspiste

pa B Rijstijl met Barrage springen 14.30-17.45 zandpiste

pa M 2 fasen speciaal springen 17.00-20.00 graspiste

pa Z/ZZ inloopproef klassiek springen, direct op tijd 18.30-20.30 zandpiste

po B finale, progr.met barrage springen 08.00-12.00 graspiste

pa M snel en wendbaar springen 08.30-12.00 zandpiste

pa L progr.direct op rijd springen 12.30-18.00 graspiste

po L finale, klassiek met barrage springen 13.00-16.30 zandpiste

pa ZZ  2 fasen speciaal springen 17.00-18.30 zandpiste

pa Z    2 fasen cat.C springen 18.30-21.00 graspiste

pa 1.40 2 fasen speciaal springen 19.00-20.30 zandpiste

pa Strijd Zuid Nederland Cup springen 21.00-22.00 zandpiste

U vraagt, wij draaien! met DJ Arno

Hollandse avond met zanger Bart van Loon en DJ Arno

Vrijdag 4 augustus                    springen pony's / paarden                  08.00-22.00           

Zuid Nederland Cup

spooktocht voor de jeugd

Programma (wijzigingen voorbehouden)                                                              

Jumpin' de Weel 2017                                                                         
Dinsdag 1 augustus                   dressuur                                                08.00-21.30                                                

Woensdag 2 augustus              dressuur / springen                             08.00-19.00

vlotten bouwen voor de jeugd

karaokeavond voor jong en oud, afsluiting met DJ Arno

zeskamp voor jong en oud

kampvuur met stokbrood bakken

westernavond met zanger/gitarist Gino Buysrogge

Donderdag 3 augustus             springen   pony's / paarden               08.00-20.30                                                                                    



po M/Z finale klass.met barrage springen 10.00-12.00 zandpiste

pa B finale 2 fasen speciaal springen 10.00-11.30 graspiste

pa L finale klass.met barrage springen 12.00-14.00 graspiste

- westernshow 12.10-12.30 zandpiste

pa Z Snel en wendbaarheid springen 13.00-15.30 zandpiste

pa M finale klass.met barrage springen 14.15-16.15 graspiste

pa ZZ Snel en wendbaarheid springen 16.00-17.30 zandpiste

- westernshow 16.15-16.30 graspiste

pa 1.40 Snel en wendbaarheid springen 18.00-19.30 zandpiste

pa Sixbars springen 20.00-21.00 zandpiste

pa Z finale klass.op tijd springen 09.30-10.30 zandpiste

pa B troostfinale klass. springen 09.00-10.00 graspiste

pa L troostfinale klass. springen 10.30-13.30 graspiste

pa Z finale klass.met barrage springen 11.00-13.00 zandpiste

pa ZZ Finale klass.met barrage springen 13.30-15.30 zandpiste

pa M troostfinale klass. springen 14.00-16.00 graspiste

pa 1.40 Finale klass.met barrage springen 16.00-17.00 zandpiste

  

 

Oogstdemonstratie, ouderwets dorsen

wedstrijd ringsteken

demonstratie hoefsmid

Vliegend tapijt

achmincken

Sixbars

streekmarkt

kinderboerderij

Paardencarrousel

Ringsteken voor kinderen op de kabelbaan

Zondag  6 augustus                    springen                                                 09.30-17.00                         

knutselhoek

zak lopen, skippybal parcours

diverse kermisattracties

compleet springkussenpark

van 13.00-16.00 gratis rondje ponyrijden voor de kleintjes

vanaf 21.00 uur Muziek  optreden van Coverband met jaren 80/90 muziek, 

spetterende afsluiting door DJ Arno                                                                                                 

(uitsluitend toegang met geldig entreebewijs)

Zaterdag 5 augustus                springen pony's / paarden                  10.00-21.00

Vervolg


