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Betreft: deelname Basiswedstrijd Kronenberg 11-12-13 mei 2018 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Hierbij bevestig ik uw deelname aan de Basiswedstrijd in Kronenberg,  
welke gehouden wordt op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018.  
De wedstrijd vindt plaats op de Hippische zone Grandorse  
aan de Peelstraat/schorvenstraat te kronenberg (gem. horst aan de Maas),  
de routebeschrijving treft u aan als extra bijlage in de mail 
 
LET OP: 
Op donderdag 10 mei 2018 

 wordt het (camping)terrein opengesteld voor alle deelnemers. 

 Stallen gereed vanaf 15:00 

 is het secretariaat geopend van 15.00-19.00u. U kunt zich dan bij mij aanmelden.  
 

Op vrijdag 11 mei 2018: 

 is het secretariaat geopend van 8:00 -20.00u. U kunt zich dan bij mij aanmelden.  

 Dressuur klasse Z 

 vindt om 20.30u de briefing plaats in de publiekstent 
 
Verkenning marathon is vrij vanaf vrijdagochtend 11 mei 2018 vanaf 8:00u:  

o Let op, het vaardigheidsparcours ring 1 is pas zaterdagochtend vanaf 19.00u vrij voor 
verkenning. 

o Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan in het B-traject. 
 

Op de navolgende pagina’s zijn nog een aantal mededelingen t.a.v. de wedstrijden vermeld, leest u die 
alstublieft aandachtig door. 
 
De startlijsten kunt u vanaf zondag 6 mei 2018 downloaden via de website 
www.horsedrivingkronenberg.nl of via www.hoefnet.nl 
Rest mij nog om u alvast een heel mooi en sportieve wedstrijd toe te wensen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Horse Driving Kronenberg 
Sandra Sukel 
P.S. Kijk voor uitgebreide informatie over de Menwedstrijden Kronenberg op 
www.horsedrivingkronenberg.nl  

 

Basiswedstrijd Kronenberg 
Klasse L-M-Z jeugd & hobby 

11, 12 & 13 mei 2018 
 

Wedstrijdsecretariaat: 
Sandra Sukel 
06 53445347 

sandrasukel@kpnmail.nl 
www.horsedrivingkronenberg.nl  

http://www.horsedrivingkronenberg.nl/
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Betreft: Informatie aangaande de Basiswedstrijd Kronenberg 11-12-13 mei 2018 
 
 

 
1. Gedetailleerd programma 

 
donderdag 10 mei 2018 
15:00 – 19:00 Wedstrijdsecretariaat open 
15:00  stallen gereed 

Vrijdag 11 mei 2018 
8:00 – 20:00 Wedstrijdsecretariaat open 
11:00     Dressuur ring 1 en 3 
12:00   Dressuur ring 2 
Vanaf 8:00 verkennen marathon 
Vanaf 12:00  Verkennen Vaardigheid L-M-Z 
20:30  Briefing dressuur en vaardigheid in de publiekstent 

 

Zaterdag 12 mei 2018 
07:00 – 20:00 Wedstrijdsecretariaat open 
09:00  Aanvang dressuur L-M in 2 dressuurringen 
Vanaf 08:00 verkennen vaardigheid ring 1 
11:00  aanvang vaardigheid ring 1 
09:45  Aanvang vaardigheid L-M-Z ring 2 
20:30  Briefing marathon in de publiekstent 
 
Zondag 13 mei 2018 
07.00  Wedstrijdsecretariaat open 
07.30   Briefing start-finish personeel in de publiekstent   
08.00  Briefing hindernis personeel in de publiekstent 
08.00  Aanvang marathon 
08:45  Aanvang hindernissen 
ca. 15:20 Finish laatste deelnemer marathon 
18.00  Prijsuitreiking totaalklassement te voet, in de publiekstent,  

alleen prijswinnaars. 
 

2. Belangrijke mededelingen 
 

Naast de informatie in het vraagprogramma treft u onderstaand nog enige aanvullingen aan: 
 

o De dressuur klasse L-M-Z wordt verreden volgens de dressuurproeven zoals te vinden op de website van de  
KNHS (www.knhs.nl).  Tijdens de Basiswedstrijd dienen deelnemers van de klasse jeugd, hobby en de jonge paarden 
rubriek de dressuurproef klasse L te rijden.  
 
o Daarnaast willen wij u het vriendelijke doch dringende verzoek doen om u zelf op de hoogte te stellen van de  
huidige wedstrijdreglementen zoals vermeld op de website van de KNHS. 
 
o Wanneer u zich meldt op het wedstrijdsecretariaat 

 ontvangt u de laatste versie van de startlijst en de hindernistekeningen e.d.; 
 wordt u verzocht eventueel nog openstaande onkosten te voldoen; 
 dient u in het bezit te zijn van en op aanvraag te kunnen tonen: 

 Geldig paardenpaspoort; 
 

o Deelnemers die een paardenbox besteld hebben: 
Stro is inbegrepen in de prijs van een box. Wilt u echter zaagsel als bodembedekking in de stal? Dan dient u dit 
zelf mee te nemen of u kunt dit ter plekke kopen voor € 10,00 per pak.  
U dient uw eigen voer (brok en ruwvoer) mee te nemen, deze zijn NIET verkrijgbaar op het terrein. 
 

o Zelfstallers dienen zelf bodembedekking mee te nemen. 
 

http://www.knhs.nl/
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Verkennen vaardigheid 
o Het verkennen van de vaardigheid is mogelijk vanaf: 

Ring 1 zaterdag 12 mei vanaf 08:00 
Ring 2 vrijdag 11 mei 12.00 

 

Verkennen marathon 
o Het verkennen van de marathon-hindernissen is vrij vanaf vrijdagochtend 11 mei 08:00. 
o Deelnemers van de impulsrubriek en klasse L rijden hindernis 1-2-3-5-6  

hindernis 4 is niet voor de impuls/L deze rijden rondje om hindernis 4   
deze hoeft dan ook NIET verkend te worden, na hindernis 6 door naar finish B 

o Deelnemers klasse M-Z rijden hindernis 1-2-3-4-5-6  na hindernis 6 door naar finish B 
o Deelnemers Klasse Z FEI Enkelspan rijden hindernis 1-2-3-4-5-6-7 
o Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan in het B-traject.  
      Indien dit wel gewenst is dit van te voren aangeven op het secretariaat 
 

 


