
WEH Trainingsdag zaterdag 10 oktober met Nuno José Rodriguez Avelar  

Locatie: Stal Linda Henrich, Bergharen  

Op zaterdag 10 oktober is er weer een trainingsdag in Bergharen. Aangezien Nuno José Rodriguez 

Avelar weer in Nederland is voor een aantal clinicdagen hebben we met hem een afspraak kunnen 

maken. We kunnen die dag trainen met Nuno Avelar! 

Nuno Avelar is een bekende Portugese WE ruiter en trainde o.a. het Duitse WE Team naar goud! 

Nuno geeft les aan iedereen, dressuur tot Grand Prix niveau, en WE t/m klasse 4 Master niveau. 

Basis voor WE is dressuur en daar besteedt hij dus vooral aandacht aan. Uitgangspunt van de 

training is consequent zijn en je paard belonen voor dingen die goed gaan. Nuno’s kracht zit in het 

snel kunnen analyseren van verbeterpunten. Veel gehoord compliment van deelnemers is dat Nuno 

je leert om logischer na te denken over het trainen en het rijden van oefeningen. Een van zijn 

specialiteiten is het aanleren en verbeteren van vliegende wissels. Hij kan je als geen ander tips en 

tricks meegeven die je bij je training goed kunt gebruiken en dus ook voor het rijden van wedstrijden. 

Loop je tegen verbeterpunten aan of wil je een keer ervaren vanuit de visie van Nuno te trainen? Dat 

kan! 

Nuno is van vrijdag t/m zondag aanwezig in Bergharen. Als je als WEH lid op zaterdag 10 oktober 

deelneemt aan de clinic krijg je € 15 korting op de leskosten. (Dit geldt ook als je daar al het 

hele weekend bent.)  Dit bedrag kun je d.m.v. het WEH onkosten declaratieformulier (te downloaden 

via de website) terugvragen. Ook hoef je op die dag geen bakhuur  (€15) te betalen. Leden van de 

WEH krijgen op die dag voorrang bij inschrijving. Dus wees er snel bij er zijn beperkt plaatsen 

beschikbaar! 

Er zijn beperkt boxen beschikbaar, als je alleen op zaterdag deelneemt en dan een box wilt huren is 

dat € 10,-. Deze kosten moeten worden voldaan aan de locatie.    

Inschrijven kan bij: Eline van Koningsveld-Baerts via: FB Messenger, elinebaerts@hotmail.com 

of 06-29478798 (voorkeur via app i.v.m. werk). 

Lunch: € 7,50 

Geef bij inschrijving bij Eline ook je niveau op. Via Eline ontvang je de betalingsdetails. 

Inschrijving is definitief na betaling.  

Indien je onverhoopt niet kunt komen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Je mag wel zelf 

vervanging regelen. In het geval er mensen op de reservelijst staan kunnen wij helpen de plek op te 

vullen. Zodra de plek is ingevuld zal het lesgeld gerestitueerd worden. Bij ziekte/blessure van je paard 

wordt het lesgeld gerestitueerd als een recente en geldige dierenartsenverklaring overlegd kan 

worden. Helaas hebben ervaringen uit het verleden ons genoodzaakt deze maatregelen te treffen. 
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