
Geachte veteranenruiter en organisatie, 
 

Hierbij ontvangt u een uitnodiging c.q. vraagprogramma voor een SAMENGESTELDE 
veteranenwedstrijd te 
 
DEURNE BIJ THEO EN ISABELLE VAN DEURSEN OP ZONDAG 21 OKTOBER 2007 
 

Deze uitnodiging geldt voor IEDEREEN die veteranen wil rijden. 
 

Wij verzoeken u MET SPOED in te schrijven, dit is voor de organisatie makkelijk om eventuele 
veranderingen in het tijdschema aan te  brengen. Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er 
wedstrijden voortijdig afgelast worden omdat er te laat inschreven wordt.  
 
 

Heeft u veranderingen in uw adres gegevens of wilt u geen mail meer ontvangen dan gaarne een berichtje. 
 

Het adressenbestand is momenteel geheel up to date en ruim 370 adressen worden hiermee benaderd. 
 

Weet u iemand die ook uitnodigingen van veteranenwedstrijden wil ontvangen laat het dan even weten. 
 

zie bijlage voor uitnodigingen. 
 

U kunt ook gegevens vinden op de internetpagina www.startlijsten.nl onder discipline 
VETERANEN. 
 

Ik hoop uw inschrijving namens de betreffende organisatie te mogen ontvangen. 
 
=  
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos van Dooren (mailingsecretariaat veteranen) 
Dennenlaan 3, 5375 KV Reek? - NL 

 
Tel. ++31(0)486-475088 (liefst na 21.00 uur) 
GSM ++31 (0)6 50512268 
fax ++ 31 (0)84 7225242 
 
Let op email veteranennederland@vandoorenoss.nl 



VETERANEN DE KAWEI DEURNE 
 
Correspondentie adres: 
THEO VAN DEURSEN 
BAKELSEWEG 55 – 5752 PD DEURNE - NL 
Tel. ++ 31 (0) 493-312213 
Fax ++ 31 (0) 493-312213 
e-mail: info@dekawei.nl   
www.dekawei.nl 
 
 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij ontvangt U namens de Familie van Deursen een uitnodiging voor een:  
 

SAMENGESTELDE WEDSTRIJD BIJ PENSIONSTAL DE KAWEI –  
 

THEO EN ISABELLE VAN DEURSEN OP ZONDAG 21 oktober 2007 
 

Max 25 combinaties 
 
 

Dit jaar zal in navolging van het succes van vorig jaar deze wedstijd opnieuw worden verreden Er zal 
gereden worden in de klasse B en L. Het dressuur wordt in de grote hal verreden of indien het weer het 
toelaat buiten, het crossterrein is nabij de manege gelegen en zal voor iedereen te rijden zijn, na de cross 
wordt het springen indoor verreden. Eventueel zal indien de tijd het toelaat alleen ook alleen voor het 
springen ingeschreven kunnen worden. 
 
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de sfeervolle foyer van het centrum met muzikale omlijsting 
 

 
 
 

 
 
 

Voor eventuele beperkte stalling kan na telefonisch overleg gezorgd worden. 
 
Ik hoop u,  mede namens de familie, die kosten nog moeite zullen sparen om van deze veteranenwedstrijd 
een sportieve en gezellige dag te maken, te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet,    
 
Theo van Deursen 

 
 

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 20/25 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  
13. De organisatie behoud het recht om veranderingen in de het programma aan te brengen. 
14. Afmelden uiterlijk 16 oktober 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 FNRS 
Ruitersportcentrum De Kawei. 

 
 
 

 
 

 
 
Bijlage:  Inschrijfformulier 
 



INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN samengestelde wedstrijd op 21 oktober 
 
Naam:   ............................................................................................................................ 
 
Adres:   ............................................................................................................................ 
 
Plaats/PC:  ............................................................................................................................ 
 
Geboortejaar:  ............................................................................................................................ 
 
Telefoon:  ............................................................................................................................ 
 
Fax:   ............................................................................................................................ 
 
E-mail:  ............................................................................................................................ 
 
 
Samengestelde wedstrijd 
 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L * 
 
Naam paard: ..........................................................V.:................................... Klasse: B / L * 
 
Alleen springen: 
 
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 
 
VOOR VERDERE INLICHTINGEN GAARNE CONTACT OPNEMEN MET THEO 
 
Gaarne dit formulier MET SPOED opsturen: 
 
THEO VAN DEURSEN 
BAKELSEWEG 55 – 5752 PD DEURNE - NL 
Tel. ++ 31 (0) 493-312213 
Fax ++ 31 (0) 493-312213 
e-mail: info@dekawei.nl 
 
 
 


