Peerdesport in’n Mönsterland
Wenn dat üm Peerdesport geiht, is dat Mönsterland de eerste
Adresse. Allennig in Mönster giff dat 30 Vereine för Rietsport
un in Borken of Coesfeld süht dat nich anners ut. In Warendorf
heff dat dütske Olympiade-Komitee för Rieeräi siet över
hunnert Johr sienen Hauptsitz. Säi organiseert den
Spitzensport bi de nationale Meesterschupp un de Olympischen
Spiele. Wat maakt dat Mönsterland nu besünners för
Peerdesport. Wecke Veranstaltungen giff dat över’t Johr in
Mönster un in de Gägend?

Turniere in un um Mönster
Dat gröttste un bekannste Turnier in Mönster is dat Turnier
der Sieger. To’t Ende van de Saison träffet sik de
internationale Elite elket Johr in’n August. Ut den
Schloßplatz wäerd för dräi Dage een Turnierplatz, wo de
Sportlers in de Disziplinen Dressur un Springen mehre Priese
haolen käönt. In’n Januar is de K+K-Cup heel belangeriek för
Rietsport. Dat nationale Turnier duert fief Dage un finnet in
de Halle Münsterland statt. Düsse Johr häbbt över 30.000 Lüe
dat Spektakel bekiekt. Dat wichtigste Turnier steiht man ers
in’n September an. In Warendorf wäern de Bundeschampionate
utdraogen. De wäerd offiziell dat „Schaufenster der
Pferdezucht“ nöömt, weil doa junge Peerde und ähre Rieer in’n
Wettbewerb staoht. Butendem wäerd nich blots Springen un
Dressur, sünnern ok de Disziplinen Fahren un Vielseitigkeit
prüfet.

Wat giff dat änners?
Ok kulturell un in de fräie Tied kann dat Mönsterland för
Peerdefrönde wat bieten. In’n Allwetterzoo Münster ist dat
Westfälische Pferdemuseum, dat de Geschichte und de Kultur van
Peerde de Besöikers näöher breng. Vör aal för Kinner bünt de
Pferdeshows, wo verschedene Peerderassen wiest wäern, eene
mooie Saake. Siet een poar Johr häff dat Mönsterland ok ene

äigene Rietroute, de de Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt,
Recklinghausen, Warendorf un Münster metenanner verbinnet. De
is över 1000 Km lang un van vääle Rieers geern lien mäögt.

Waorüm nu dat Mönsterland?
Dat Mönsterland is een grooter Däil van Westfaolen un Perde
bünt siet mehre Johrhunnerte in Westfaolen tohuus. De Rasse
„Westfale“ is för den Rietsport heel bekannt. De erste
Rietverein in Dütskland was de Westfälische Reitverein in
Mönster un ok vandaage maakt sick Mönster een Naomen as
Rieerstadt. Ingrid Klimke un Helen Langehanenberg hebbt baide
in Olympia Medaillen holt un bünt gebürtig ut Mönster. Säi
häbbt ok ähre Trainingstätten in de Gegend. Een ännere Grund,
warum hier de Peerdesport so groot is, is man rächt äinfach.
Dat giff masse Platz un vääl Natur, üm Peerde to tüchten un
sick met em to bewäggen.
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