PERSBERICHT / AANKONDIGING

IHF Competentie-Me(e)ting Bitloos Rijden
Op 11 augustus 2012 vindt de eerste IHF Competentie-Me(e)ting Bitloos Rijden plaats in Lommel op
het terrein van de Tir Nan Og Stables. Belgisch Limburg staat bekend als de schatkamer van bijzondere
talenten en specifiek als het gaat om de paardensport. Daarom is dit een mooie locatie voor deze
primeur in de ommekeer in de omgang met paarden.
De titel van het evenement draagt een bijzondere boodschap uit. Het woord competitie is vervangen
met het woord competentie en verwijst naar vaardigheid; het woord meeting duidt op het
samenkomen van individuen, in dit geval paarden en mensen; meting geeft dan toch weer aan dat
het om een vergelijk in competentie gaat. Een competitie met een holistische insteek.
Tijdens dit evenement zullen ruiters en amazones een test rijden, hetzij binnen de normen van de
Klassieke Dressuur, hetzij Western Horsemanship. Ook zijn er verschillende parcours voorzien voor
Mennen en Springen.
Het bijzondere tijdens deze Competentie Meting is dat de paarden bitloos gereden worden en dat de
wijze van optoming verschil maakt in de waardering, bijv. dezelfde proef met een nekring gereden
verdient meer punten dan met een hoofdstel met kruisende teugels. De ruiter of amazone die ervoor
kiest om zonder zadel de proef te rijden, kan ook hoger scoren dan diegene die op een zadel
deelneemt. Er zijn slimme sleutels bedacht om de moeilijkheidsgraad te bepalen en een opbouwende
uitdaging aan te bieden aan de deelnemer en meer kijkgenot voor de toeschouwers. Meer inzichten
staan op de speciale website voor dit evenement www.ihf-competitie.be.
IHF staat voor Integrated Horsemanship Filosofie, die het gedachtengoed van Nicole ZoetOostermeyer vertegenwoordigt. In Amerika en Nederland zijn de inzichten van de IHF het meest
verspreid. Lees meer info op www.integratedhorsemanship.info.
De IHF heeft tevens de dromen van Nele Stevens waargemaakt, namelijk een onderwijs instelling ter
beschikking stellen voor daadwerkelijke paarden liefhebbers. Samen hebben deze vrouwen een
Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk opgericht om zo de Boodschap van het Paard te
kunnen uitdragen en dan met name het spiegeleffect.
‘t Kuipershof in Kleine-Brogel huisvest de IHF hoofdzetel voor Europa en fungeert als
opleidingscentrum voor Paardenliefhebbers en Instructeurs die zich willen verdiepen in het
bewustwordingsproces dat paarden aanbieden aan de mens. www.kuipershof.be
In essentie onderwijzen zij het energetisch paardrijden. Via de IHF Competentie-Me(e)ting Bitloos
Rijden willen zij het grote publiek aanmoedigen om eens iets nieuws te ervaren.
Datum: Zaterdag 11 augustus 2012
Locatie: Tir Na Nog Stables – Lommel
Tijden: 10.00 – 18.00 uur
Informatie & inschrijven: http://www.ihf-competitie.be/
Inlichtingen: Nathalie van Iersel – nathalie@LIET-producer.be

