
Veteranen St. Martinus - Boxtel 
 
Correspondentie adres: 
G vd Braak 
Elisabeth Bas 27 
5281 HL Boxtel 
0651250742 
Geertvandenbraak@home.nl 
   
 
 
 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij ontvangt U namens de organiserende vereniging Hippische Sportvereniging “St. Martinus” te 
Boxtel een uitnodiging voor een:  
 

veteranenspringwedstrijd op vrijdagavond 15 mei 2009 
 

bij ruitersportcentrum “De Langspier”– Molenwijkseweg 5, 5282 KA te Boxtel 
 

tijdens het jaarlijkse Outdoor Concours 
 

Deze wedstrijd wordt gehouden in combinatie met een basisspringwedstrijd voor de Klasse B – L – M – 
Z  en ZZ. Ditvraagprogramma kunt u vinden op www.startlijsten.nl onder Boxtel. Degene die ook basis 
rijden kunnen zich hiervoor inschrijven. Wij hopen u op deze outdoor veteranenwedstrijd in Boxtel te 
mogen begroeten. 
  
 
 
 
Vraagprogramma Veteranen: aanvang ± 17.00 uur exacte tijd op startlijst 
 
Rubriek V-1: B:  Klassiek parcours met barrage hoogte 80  cm.  
Rubriek V-2: L:  Klassiek parcours met barrage hoogte 90  cm.  
Rubriek V-3: M: Klassiek parcours met barrage hoogte 100 cm.  
Rubriek V-4: Z:  Klassiek parcours met barrage hoogte 110 cm.  
B/L en M/Z worden in handicap verreden 
Rubriek V-5: B:  Jacht parcours tabel C  
Rubriek V-6: L: Jacht parcours tabel C 
Rubriek V-7: M: Jacht parcours tabel C 
Rubriek V-8: Z: Jacht parcours tabel C 
B/L en M/Z worden in handicap verreden 
Inschrijfgeld € 7,00 per rubriek 
Prijzen: € 30,00 - € 22,00 - € 18,00 - €15,00 - € 12,00 + regl. Volgprijzen  € 12,00 

Bij minder dan 12 deelnemers in een rubriek worden rubrieken ( B/L en M/Z) in handicap verreden. 
 
EXTRA PRIJS VOOR BESTE COMBINATIE OVER ALLE RUBRIEKEN: 
 
 

 



Z.O.Z 
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 de KNHS/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 max 40 combinaties 
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 en worden per mail toegezonden  
13. De organisatie behoud het recht om veranderingen in de het programma aan te brengen. 
14. Afmelden uiterlijk 12 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. 

15. De wedstrijd wordt verreden als onderlinge wedstrijd van Veteranen Nederland ism St. Martinus te Boxtel 
 
 
Ik hoop u,  mede namens de organiserende vereniging, die kosten nog moeite zullen sparen om van deze 
veteranenwedstrijd een sportieve en gezellige dag te maken, te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur St. Martinus 
 
Bijlage:  Inschrijfformulier 
 
Route beschrijving: 
 
 
 
Komende vanuit de richting s`Hertogenbosch of Eindhoven op de A 2 Afslag 
 
  Boxtel Noord / Esch  vervolgens richting Esch tot aan de spoorlijn 
  meteen over de overweg links (heikant) 
  deze weg volgen 
  na 300 meter over de spoorlijn de tweede inrit rechts U bevindt zich dan bij de Langspier



INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN BOXTEL 15 mei 2009   
 
Naam:   ............................................................................................................................ 
 
Adres:   ............................................................................................................................ 
 
Plaats/PC:  ............................................................................................................................ 
 
Geboortejaar:  ............................................................................................................................ 
 
Telefoon:  ............................................................................................................................ 
 
Fax:   ............................................................................................................................ 
 
E-mail:  ............................................................................................................................ 
 
 
 
B = 80 cm, L = 90 cm, M = 100 cm, Z = 110 cm 
 
Klassiek Parcours 
 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L / M / Z * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L / M / Z * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L / M / Z * 
 
Jacht Parcours: 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L / M / Z * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L / M / Z * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L / M / Z * 
 
 

*  = doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
Gaarne dit formulier opsturen voor 8 mei 2009 naar: 
 
 
G vd Braak 
Elisabeth Bas 27 
5281 HL Boxtel 
0651250742 
Geertvandenbraak@home.nl 
 


