
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 december zal in ’t Zandt het Sinterklaas concours voor pony’s dressuur 

worden verreden! Doe mee, of kom gezellig kijken! 

1. Klassen en proeven 
De volgende klassen zullen worden verreden op 3 december 2016: B, L1, L2, M1, 
M2, Z1 en Z2. Er kunnen twee proeven worden verreden, welke bij de maand 
december horen. Tijdens de wedstrijd zal worden gestart op de aangegeven tijden. 

2. Rubrieken 
Deze dag zijn de Z en M in de ochtend gepland, en de L en B in de middag. De 
rubriekenindeling is een voorlopige indeling. Wij proberen deze indeling zo lang 
mogelijk vast te houden, maar behouden het recht voor om de indeling aan te 
passen indien dit door  onvoorziene omstandigheden noodzakelijk blijkt. 

3. Sluitingsdatum en wachtlijst 
De sluitingsdatum is bindend om mee te kunnen doen aan deze dressuurwedstrijd. 
Indien je je na sluitingsdatum opgeeft zal je op de wachtlijst worden geplaatst en 
enkel mee kunnen doen wanneer een deelnemer in dezelfde rubriek uitvalt als 
waar jij je voor hebt opgegeven. Deze regeling wordt ook gehanteerd indien je je 
vóór sluitingsdatum hebt opgegeven, maar de rubriek waarvoor je je hebt 
opgegeven vol blijkt te zijn. 

4. Mijnknhs 
Inschrijving vindt uitsluitend via www.MijnKNHS.nl  
plaats. Inschrijvingen via het  inschrijfformulier of de   
mail zullen niet worden behandeld. Pas indien de  
opgave is goedgekeurd door de organisatie, zal  
je op de deelnemerslijst worden geplaatst.   
Deelnemers kunnen dit zelf zien via   
MijnKNHS.nl. Zijn er problemen bij  
het aanmelden? Neem dan contact  
op met de organisatie. 

 



 

 

 

 

 

5. Belangrijk 
Indien er bijzonderheden zijn waar de organisatie rekening mee moet houden, 
dien je dit meteen bij je inschrijving in het vak "opmerkingen" te vermelden. 
Hierbij kun je denken aan tijdstippen waarop je (niet) kunt starten, startplaatsen 
van andere deelnemers waar voldoende afstand van moet zijn of startvolgorde 
indien je met meerdere pony’s start. Deze opmerking zal via MijnKNHS aan je 
naam worden gekoppeld, zodat de organisatie bij het maken van de startlijst hier 
zoveel mogelijk rekening mee kan houden. Opmerkingen na het online zetten van 
de eerste (concept)startlijst, zullen minder goed verwerkt kunnen worden. 

6. Prijzen 
De prijzen zullen uit geldprijzen bestaan. Voor de B en L zal met de eerste plaats 
14 euro gewonnen worden, met de tweede plaats 12 euro, de derde prijs bedraagt 
10 euro en de vierde prijs 8 euro. Voor de M en Z klassen zullen dit respectievelijk 
16 euro, 14 euro, 12 euro, en 10 euro zijn. Volgens het wedstrijdreglement is de 
ex-aequo regeling van toepassing. Gewonnen prijzen kunnen alleen worden 
opgehaald op de wedstrijddag. Daarna vervallen ze aan de wedstrijdorganisatie. 

7. Betalen 
Betaling vindt op de wedstrijddag zelf plaats en is voor de B en L zeven euro, voor 
de M en Z acht euro. Bij niet verschijnen of betaling ná de wedstrijddag, wordt per 
combinatie 2,50 euro administratiekosten in rekening gebracht boven het 
oorspronkelijke inschrijfbedrag. Bij afmelding na sluitingsdatum maar vóór de 
wedstrijddag, dien je nog wel het inschrijfgeld te betalen conform het Algemeen 
Wedstrijdreglement. 

8. Startlijst 
De startlijst zal te zijner tijd op startlijsten.nl worden geplaatst.  
Controleer regelmatig of deze zijn aangepast! 

9. Informatie 

Voor  vragen of meer informatie kun je een e-mail  
sturen naar: dressuurzeo@gmail.com 
 
Telefonisch contact mogelijk na 19:00 uur. 
 

    Tot ziens op  
  onze wedstrijd! 
 


