
Jumping Indoor Oirschot 2007 
 
Correspondentie adres: 
Barbara van Roy 
Schansstraat 5A 5688 NC Oirschot 
Tel. ++ 31 (0)489 571552 
Fax ++ 31 (0) 499574951 
e-mail:  rijvereniging.oirschot@12move.nl  
inschrijven veteranen zie inschrijfformulier 
 
Geachte lezer(es), 
 
Hierbij ontvangt U namens de Organisatie van Jumping Indoor Oirschot een uitnodiging voor een:  
 

veteranenspringwedstrijd op vrijdagavond 9 februari 2007 

in het Manege ’t Vierspan Notel 53, 5688 NC Oirschot tijdens het 5 daagse 

Concours Hippique Jumping Indoor Oirschot   
Tijdens deze  Jumping zijn er ook springwedstrijden voor de basis in de klasse B – L – M – Z - ZZ, en er 
zijn diverse Nationale Rubrieken. Voor het volledige programma: zie www.oirschotsrijvereniging.nl. 
 
Het is mij dan ook een genoegen om u namens de organisatie uit te nodigen voor een Veteranen 
springwedstrijd. 
 
Vraagprogramma Veteranen: aanvang ±19.00 uur zie 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 worden in handicap verreden 
Rubriek V-5: B:  Progressief parcours met joker direct op tijd  
Rubriek V-6: L:  Progressief parcours met joker direct op tijd  
Rubriek V-7: M:  Progressief parcours met joker direct op tijd  
Rubriek V-8: Z:  Progressief parcours met joker direct op tijd  
B/L worden in handicap verreden 
 
Bij minder dan 12 deelnemers in een rubriek worden rubrieken (M/Z) in handicap verreden. 
 
EXTRA PRIJS VOOR BESTE COMBINATIE OVER ALLE RUBRIEKEN: 
 
Inschrijfgeld € 8,00 per rubriek  
Prijzen: € 40,00 - € 30,00 - € 25,00 - €16,00 - + regl. Volgprijzen  € 16,00 

Indien aantal inschrijvingen of weersomstandigheden dit noodzakelijk maken kan er besloten worden het 
Progressief te laten vervallen en een klassiek parcours in 2 manches met barrage te verrijden  
 
Ik hoop u namens onze Organisatie op deze Veteranenwedstrijd in Oirschot te mogen begroeten. 
 
Barbara van Roy 
 



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 3 februari 2007 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 Jumping Indoor 
Oirschot 

 
 
Route beschrijving: 
 
 
Hoe kunt u het makkelijkste naar manege 't Vierspan rijden?  
 
Komend vanaf Eindhoven over de A58: 
U neemt afslag 'Oirschot-Beers' en gaat rechtsaf richting Oirschot 
Bij de vierde rotonde gaat u rechtsaf richting Boxtel (Manege "het Vierspan" staat al met bordjes aangegeven). 
Nadat u de bebouwde kom van Oirschot verlaten hebt, krijgt u een grote bocht naar rechts (bij camping/kegelbaan). Na die 
bocht gaat u de eerste weg rechts (deze weg heet "Notel"). 
De manege staat na circa een halve kilometer aan de rechterkant. 
 
Komend vanaf Tilburg over de A58: 
U neemt afslag 'Oirschot-Beers' en gaat linksaf richting Oirschot 
Bij de vierde rotonde gaat u rechtsaf richting Boxtel (Manege "het Vierspan" staat al met bordjes aangegeven). 
Nadat u de bebouwde kom van Oirschot verlaten hebt, krijgt u een grote bocht naar rechts (bij camping/kegelbaan). Na die 
bocht gaat u de eerste weg rechts (deze weg heet "Notel"). 
De manege staat na circa een halve kilometer aan de rechterkant. 
 
Komend vanaf den Bosch over de A2: 
U neemt de afslag Boxtel-Liempde-Schijndel en vervolgt richting Boxtel. 
Bij de rotonde gaat u rechtdoor richting Oirschot 
Circa 100 meter na de rotonde gaat u linksaf richting Oirschot 
Na ongeveer 6 kilometer gaat u linksaf. (staat aangegeven met bordje "het Vierspan"; deze weg heet "Notel"). 
De manege staat na circa een halve kilometer aan de rechterkant. 



INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN TE OIRSCHOT 9 FEBRUARI 2007 
 
Naam:   ........................................................................................................................... 
 
Adres:   ............................................................................................................................. 
 
Plaats/PC:  .............................................................................................................................. 
 
Geboortejaar:  ............................................................................................................................... 
 
Telefoon:  ............................................................................................................................... 
 
Fax:   .............................................................................................................................. 
 
E-mail:  …………………………….................................................................................... 
 
 
B = 80 cm L = 90 cm  M = 100 m  - 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 * 
 
Progressief 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 3 FEBRUARI 2007  naar: 
 
Jos van Dooren 
Dennenlaan 3 5375 KV Reek NL 
Tel. 06-38181779 
Fax. (0)84 7225242 
Email: info@vandoorenoss.nl 
 
 
 


