
 
 
 
 
Beste Veteranen ruiter  
 
 
Slabroek is een van de mooiste natuur gebieden van Nederland. 
Op deze Unieke locatie wordt voor de eerste keer een veteranen 
jumping georganiseerd ism de menvereniging. 
De organisatie is in handen van Piet Robben en Toon Verstegen.  
  

 
 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor deze  2-daagse veteranen jumping.  
Deze zal plaats vinden tijdens het weekend van 16 en 17 mei.  
Het programma van de jumping vindt u in de bijlage. 
 

  
Sommigen zullen van ver moeten komen en daarom is het mogelijk dat u 
bij ons op het terrein blijft overnachten. Ook is er stalling voor uw paard. 
Bovendien is er op zaterdagavond een feestavond met BBQ zodat er 
ook voor de inwendige mens gezorgd wordt.  
 



 
Gelieve bij uw inschrijving te melden of u al dan niet wilt overnachten, 
stalling wilt huren en wilt deelnemen aan de BBQ. 
Kostprijs van deze BBQ bedraagt € 12,50 pp.  
 
Overnachten op het terrein tegen kostprijs 
 
Eventueel een hotel in de buurt dient door u zelf gereserveerd te worden. 
Suggestie Hotel tante Pietje, kerkstraat 1, 5401 BC Uden. Tel: 0413 
270627.  Prijs is € 65,- PP incl ontbijt. 
 
 
Check dus zeker ook even onze site www.slabroeksepaardendagen.nl 
met de link naar veteranen jumping .  
 
We houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes, en hopen u in grote 
getale te mogen ontvangen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Piet Robben en Toon Verstegen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Algemene bepalingen: 
 
 Combinaties die dit of vorig jaar hebben deelgenomen aan wedstrijden boven 1.20 zijn van 

deelname uitgesloten, zij mogen echter met een groen paard in de klasse M of Z deelnemen. 
 Minimum leeftijd  40 jaar. 
 Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS/FEI.  
 Combinaties welke actief meedoen aan basiswedstrijden MOETEN IN DEZELFDE HOOGTE   

starten dan men doet in de basiswedstrijden. 
 Deelnemers welke de leeftijd van 60 jaar of meer hebben bereikt en mits niet actief in de 

basiswedstrijdsport zijn vrij om in de klasse naar keuze te starten. 
 Deelnemers worden zelf zo sportief geacht om in de juiste klasse te starten, dwz als men in de 

Klasse L al diverse malen heeft gewonnen of in de prijzen heeft gestaan, ben dan zo sportief 
om eens een keer een klasse hoger te starten. 

 Inschrijvingen dienen schriftelijk/ per fax of per e-mail te geschieden dmv bijgaand 
inschrijfformulier. 

 Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst max 50 combinaties 
 Het vraagprogramma en inschrijfformulier kunt u ook vinden op www.inschrijfsysteem.nl 
 De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen uit. 
 Er zal een EHBO-er, een dierenarts en een hoefsmid aanwezig zijn of op zodanige wijze “stand-

by”, dat zij op telefonische afroep zo snel mogelijk aanwezig zijn op het wedstrijdterrein, de 
kosten hiervan zijn voor rekening van betrokken deelnemer. 

 Startlijsten kunt u vinden op www.inschrijfsysteem.nl en worden per mail toegezonden  
 De organisatie behoud het recht om veranderingen in de het programma aan te brengen. 
 Afmelden uiterlijk 10 mei 2009 schriftelijk per fax/post/e-mail na deze datum is het inschrijfgeld en 

gemaakte kosten verschuldigd, Bij het niet voldoen aan deze regel loopt men de kans 
uitgesloten te worden op wedstrijden van andere organisaties tot volledige betaling heeft 
plaats gevonden. 

 
Ik hoop u,  mede namens de organiserende vereniging, die kosten nog moeite zullen sparen 
om van deze veteranenwedstrijd een sportief  en gezellig weekeinde te maken, te mogen 
begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De organisatie en secretariaat  
VeteranenJumping 
Slabroekse Paardendagen 
Nistelrode 
 
Groetjes Jolanda Robben 
 

Routebeschrijving  

Het terrein waarop het evenement wordt gehouden is gelegen tegenover het "Bezoekerscentrum / 
Natuurcentrum Slabroek" en bevindt zich aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode. Per auto kan het 
Natuurcentrum worden bereikt via Uden en Nistelrode. 

Vanuit de richting Eindhoven / Uden:�Afslag 14 van de A50 nemen, richting Uden en Zeeland. 
Bij de rotonde (megastore Ben van Dijk) linksaf richting Nistelrode gaan. Tweede straat rechtsaf, 
vervolgens tweede linksaf de Slabroekseweg op. Na ruim 2 km gaat deze over in de 
Erenakkerstraat. Daar bevindt zich het Natuurcentrum. 



LET OP! Momenteel wordt er aan de rotonde bij Ben van Dijk gewerkt en is de afslag naar 
Nistelrode afgesloten. De verwachting is dat dit ook tijdens de wedstrijdagen nog het geval zal zijn. 
Een omleiding is aangegeven. 

 



 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

 
Organisatie & Secretariaat  Slabroekse paarden dagen 
 

          Toon Verstegen 
Erenakkerstraat 3 
5388SZ Nistelrode 
Nederland 
Telefoon : 0412 613810 
Fax : 0412 613819 
e-mail : bouwbedrijfverstegen@hetnet.nl 
 
Piet Robben : 0620941272 

 
Gelieve dit inschrijvingsformulier terug te sturen, te faxen of te mailen voor 1 mei ’09 
aan bovenvermeld secretariaat.  Graag duidelijk en volledig invullen aub ! 
 
Naam : ……………………………………………………………………………………… 

Voornaam : ………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats : ………………………………………………………… 

Land : ………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : …………………………………………………………………… 

Emailadres : ……………………………………………………………………………..  

 

Inschrijvingsgeld € 8,50 per combinatie per proef 

Stallen( kostprijs nog niet bekend ivm eventuele sponsering ) : ja/nee*, aantal :……  

Hiervoor nemen wij kontakt met u op 

Overnachting op het terrein (stroomvoorziening tegen kostprijs) :   ja/nee* 

BBQ voorzien op zaterdag (€12,50 per persoon) : ja/nee*  ;  aantal personen : ………….. 

 
Geldprijzen en Gebruiksgoederen: 
 

1e prijs € 60 ,-        2e prijs € 50,-      3e prijs € 40,-         4e prijs € 30,-   

5e prijs  € 15,00  Volgprijzen € 8,50  
                                                 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 



Extra prijs voor de beste ruiter/ paard combinatie van heel het weekend 
Bij minder als 12 deelnemers in een rubriek kunnen deze in handicap verreden worden 
Ps. Denk eraan uw paspoort mee te nemen 
Ik schrijf in voor de volgende proeven : 
 
Er kan per proef en per dag ingeschreven worden 
 
Zaterdag16 Mei: 
 

1. Klassiek met barrage 80 cm  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

2. Klassiek met barrage 90 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

3. Klassiek met barrage 100 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

4. Klassiek met barrage 110 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

AANSLUITEND 

5.     Jacht                  80 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

6.   Jacht                 90 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

7.  Jacht                 100 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

8. Jacht                  110 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Zondag 17 Mei: 
 
START 11.00u 
 

9. 2 fase parcours  80 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

10. 2 fase parcours  90 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

11. 2 fase parcours 100 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

12. 2 fase parcours 110 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

 

AANSLUITEND 

13. Speel u spel       80 cm : 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

14. Speel u spel       90 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

15.  Speel u spel      100 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

16. Speel u spel      110 cm :  

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 

Naam paard: ..........................................................V.:.................................. 
 
 
Met spoed inschrijven : VOL = VOL 
 



 


