
VETERANEN “VROUWENPOLDER” 
LOCATIE: 
Manege “De Eendracht” 
Rijkebuurtweg 8 
4354 SE  Vrouwenpolder 
Tel. 0118-591384    

        
Geachte veteranenruiter/amazone 
 
Hierbij ontvangt U namens de organisatie van  Veteranen Jumping Vrouwenpolder(Zld) een uitnodiging 
voor een:  

Internationale Veteranenspringwedstrijd 
op Vrijdag, Zaterdag en Zondag 27-28-29 maart 2009 

 
 
Deze traditionele Veteranenspringwedstrijd vindt zoals altijd weer plaats in Manege de Eendracht in 
Vrouwenpolder. De manege beschikt over 2 binnenmanege’s die aan elkaar zijn gekoppeld. Verder 
beschikt deze accomodatie over een mooie foyer  waar voor het publiek de wedstrijd goed is te volgen. 
 
Zoals u weet is het buitenterrein van de manege geheel ingericht voor het overnachten met caravan of 
vrachtwagen, er zijn moderne douches en toiletten aanwezig. 
 
Voor de zondag is er weer de bekende buitenrit gepland over de mooie stranden van het mooie Zeeuwse 
land. 
 
Voor mensen die willen overnachten in een hotel/pension zijn er ook tal van mogelijkheden, zie hiervoor 
de adressen op het inschrijfformulier, U dient dit echter zelf te reserveren. 
 
Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten in Vrouwenpolder om er weer een sportief en bovenal 
gezellig weekend van te maken. 
 
Wij verzoeken u DIT JAAR VOORAL TIJDIG IN TE SCHRIJVEN dit ivm de noodzakelijke tijd 
voor de reservering van de stallen.  
 
Sluiting inschrijving 1 maart 2009 
 
Met vriendelijke groet 
Direktie Manege de Eendracht 
 
PS indien uw verhinderd bent wilt u dan ook even een berichtje per fax of mail sturen. 
 
 
Zie ook website van de manege: www.manegedeeendracht.nl 
 
 



PROGRAMMA 2009: 
 
Vrijdag 27 maart 
 
13.30 uur Ontvangst met soep en broodjes 
 
15.00 uur Rubriek   1: Klassiek Parcours L 80/90 cm in handicap met barrage 
     
  Rubriek   2: Klassiek Parcours M 100 cm met barrage 
     

Rubriek   3: Klassiek Parcours Z 110 cm met barrage 
     
Bij minder als 12 deelnemers in een rubriek kunnen deze in handicap verreden worden 
Aansluitend: Rubriek   4: Jacht Parcours vlg. tabel C    B en L 80/90 cm in handicap  
     
  Rubriek   5: Jacht Parcours vlg. tabel C    M 100 cm  
     
  Rubriek   6: Jacht Parcours vlg. tabel C    Z 110 cm  
Bij minder als 12 deelnemers in een rubriek kunnen deze in handicap verreden worden     

 
 

Aansluitend: Rubriek 7: Masters’s Springen starthoogte 100 cm met 5 hindernissen  
(max. 1 paard) 

   
Er wordt gestart op 100 cm, 5 hindernissen, na elke foutloze ronde mag de 
volgende ruiter/amazone een hindernis naar eigen keuze verhogen met 5 cm. 
Komt de ruiter/amazone deze ronde niet foutloos rond dan gaat de door 
hem/haar verhoogde hindernis weer terug op de hoogte van de vorige 
ruiter/amazone. 
Startvolgorde wordt bepaald d.m.v. Loting. 
In de eerste zal er niet worden verhoogd. Voor deze rubriek is 1 prijs te 
verdienen. 

 
Zaterdag 28 maart 
 
11.00 uur Rubriek   8: Twee Fase parcours direkt op tijd L 80/90 cm in handicap 
   
  Rubriek   9: Twee Fase parcours direkt op tijd M 100 cm 
     
  Rubriek   10: Twee Fase parcours direkt op tijd Z 110 cm 
Bij minder als 12 deelnemers in een rubriek kunnen deze in handicap verreden worden     
Aansluitend: Rubriek   11: Progressief in 2 manches met barrage 80/90 cm in handicap 
     
  Rubriek   12: Progressief in 2 manches met barrage M 100 cm 
     
  Rubriek   13: Progressief in 2 manches met barrage Z 110 cm     
Bij minder als 12 deelnemers in een rubriek kunnen deze in handicap verreden worden    
   
NA AFLOOP UITGEBREID LUXE KOUD/WARM BUFFET VLEES EN VIS 
EN FEESTAVOND MET MUZIEK 
 
Zondag 29 maart 
 
BUITENRIT LANGS HET STRAND VERTREK IN OVERLEG . 
 
Voor de beste combinatie van alle rubrieken (MUV rubriek 7) is een extra prijs te winnen. 



 
Algemene bepalingen: 
 

1. 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. 

2. Minimum leeftijd  40 jaar. 
3. Er wordt gereden onder de reglementen van FEI.  
4. Combinaties welke actief meedoen aan basiswedstrijden MOETEN IN DEZELFDE HOOGTE   starten dan 

men doet in de basiswedstrijden. 
5. 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. 
6. 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. 

7. Inschrijvingen dienen schriftelijk/ per fax of per e-mail te geschieden dmv bijgaand inschrijfformulier. 
8. Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst 
9. Het vraagprogramma en inschrijfformulier kunt u ook vinden op www.startlijsten.nl 
10. De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen uit. 
11. 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. 

12. Startlijsten kunt vinden op www.startlijsten.nl  
13. De organisatie behoud het recht om veranderingen in de het programma aan te brengen. 
14. Afmelden uiterlijk 15 maart 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. 

15. De wedstrijd wordt verreden als onderlinge wedstrijd van Veteranen Nederland ism Veteranen 
Vrouwenpolder. 

16. Inschrijfgeld, stallingskosten en alle andere kosten waarvoor men zich opgeven heeft dienen voor aanvang 
van de eerste rubriek voldaan te zijn op het secretariaat. 

 
KOSTEN: 
Inschrijfgeld  € 8,00 per rubriek 
Prijzen:  € 40,00 – 30,00 – 24,00 – 18,00 – 8,00 en regl. volgprijzen 
Stalling:  € 55,00 (incl. Stro en excl. Fourage) 

Stallen zijn beschikbaar vanaf donderdag 26 maart 15.00 uur t/m maandag 31 maart 
 

Kosten warm/koud buffet € 25,00 per persoon 
 
Wij hopen u  te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De organisatie 
Direktie Manege de Eendracht 
 
Wedstrijdsecretariaat alleen voor inschrijvingen 
Rijkebuurtweg 8 
4354 SE  Vrouwenpolder 
Tel. 0118-591384 
Email: info@manegedeeendracht.nl 
 



INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN VROUWENPOLDER 27 t/m 29 maart  
 
Naam:   ............................................................................................................................ 
 
Adres:   ............................................................................................................................ 
 
Plaats/PC:  .................................................................... Land: ........................................ 
 
Geboortejaar:  ............................................................................................................................ 
 
Telefoon:  ............................................................................................................................ 
 
Fax:   ............................................................................................................................ 
 
E-mail:   ............................................................................................................................ 
 
L = 80/90 cm   M = 100 cm   Z = 110 cm 
 
RUBRIEK L = 1 – 4 – 8 - 11 * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... RUBR: 1 – 4 – 8 - 11 – 80 OF 90 CM* 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... RUBR: 1 – 4 – 8 - 11 – 80 OF 90 CM * 
 
RUBRIEK M = 2 – 5 – 9 - 12 * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... RUBR: 2 – 5 - 9 - 12* 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... RUBR: 2 – 5 – 9 - 12* 
 
RUBRIEK Z = 3 – 6 – 10 - 13 * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... RUBR: 3 – 6 – 9 - 13* 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... RUBR: 3 – 6 – 9 - 13* 
 
RUBRIEK 7 Masters springen * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:...................................  
 
* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS (er mag per rubriek ingeschreven worden) 
 
 
Deelname Warm/koud buffet Ja/Nee* aantal personen:    .............. ex. € 25,00 p.p. 

Stalling  € 55,00 weekend Ja/Nee* aantal paarden:  .............. ex. Nachten: ........ ex. 
 
Overnachten op terrein eigen caravan/vrachtwagen  Ja/Nee* 
 
VOOR HOTELRESERVERING DIENT MEN ZELF TE ZORGEN: 
Onderstaande Hotels zijn sponsoren van het concours en rekenen op uw komst. 
H.C.R. Duinoord  Vrouwenpolder Tel. 0118-591346 Fax 0118-593010 
H.C.R. de Boekanier  Vrouwenpolder Tel. 0118-591829 Fax 0118-592683 
Hotel de Nieuwe Doelen Middelburg  Tel. 0118-612121 Fax 0118-636699 
Dit formulier z.sp.m. opsturen per post, fax of e-mail naar: VOOR 1 MAART 2009 
 
Wedstrijdsecretariaat alleen voor inschrijvingen 
Rijkebuurtweg 8, 4354 SE  Vrouwenpolder, Tel. 0118-591384 Email: info@manegedeeendracht.nl 


