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1.40m rubrieken in Kootwijk
De terreinen van Paardensportcentrum Gert van den Hoorn zijn bij vele ruiters
bekend en gewaardeerd. Een mooi terrein, goede bodem en prettige sfeer maken het
een uitstekende locatie voor de paardensport. Rijvereniging OVJ maakt dan ook
graag gebruik van het terrein in Kootwijk voor het organiseren van haar wedstrijden.
Dit jaar heeft de vereniging naast de reguliere wedstrijdrubrieken, ook een aantal
1.40m springwedstrijden op het programma staan.

Op het terrein in Kootwijk van Paardensportcentrum Gert van den Hoorn, waar de OVJ haar wedstrijden organiseert, werden afgelopen jaar ook diverse
Hippiades verreden. De Hippiades stonden oorspronkelijk gepland op het KNHS-centrum in Ermelo, maar konden daar toen vanwege de enorme
wateroverlast geen doorgang vinden.
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