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SPRINGRUBRIEKEN 4 & 5 JARIGE PAARDEN 

 
13 juni 2018 

 
VRAAGPROGRAMMA 

 
 
 
 
 
Plaats:  Geesteren (Ov.) 
Organisatie: Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren 
 
Rubrieken: 
Woensdag 13 juni 2018 / 5 jarigen / Aanvang 08.00 uur / Terrein II All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 281.2. 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Open voor: Startgerechtigde paarden geboren in het jaar 2013 
Startgerechtigdheid: Aan deze rubrieken mag uitsluitend worden deelgenomen met paarden: 

• Die als veulen zijn geregistreerd in het veulenboek, register A of Register 
B van het KWPN of 

• Beschikken over een afstammingsbewijs van een door het KWPN erkend 
binnen- of buitenlands stamboeken deel uitmaken van een combinatie, 
die startgerechtigd is: 

o In de klasse L-springen of hoger; 
o In het bezit zijn van een geldige startpas/ combinatienummer. 

Minimum stand combinatie: Klasse L-springen met 1 winstpunt, per 1 juni 2018 
Inschrijfgeld: € 13,00 per combinatie. 
Prijzen: € 225,00/€ 175,00/€ 125,00/€ 100,00/€ 75,00/€ 50,00 en volgprijzen € 25,00. 

 
 
  

Dit jaar is er ook nationale stalling mogelijk op het terrein.  
Zie voor meer informatie regel 11 van het vraagprogramma. 

CSI Twente 2018 
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Woensdag 13 juni 2018 / 4 jarigen / Aanvang 13.00 uur / Terrein II All Weather / Winning round (beste 25 
combinaties) om 18:00 uur op hoofdterrein (gras) 
Deze wedstrijd vormt een onderdeel van de Blom Cup. 

KNHS-reglement springen: Artikel 281.1. 
Type rubriek: Klassiek springconcours tabel A. Eén barrage op stijl. 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Open voor: Startgerechtigde paarden geboren in het jaar 2014 
Startgerechtigdheid: Aan de voorselectie tijdens de Centrale Keuringen van het KWPN kunnen 

deelnemen paarden die in het jaar van het kampioenschap de leeftijd van vier 
jaar bereiken en zijn geregistreerd in het veulenboek, het register A, het register 
B of het stamboek van het KWPN, het NRPS (Nederlands Rijpaarden en Pony 
stamboek) grote maat of bij een EU erkend stamboek met een fokdoel dat 
overeenkomt met het fokdoel van het KWPN fokrichting rijpaard én waarvan de 
geregistreerde lid is van het KWPN. Tijdens de wedstrijd worden gegevens 
verzameld door het KWPN voor fokkerijdoeleinden. Daarnaast bestaat er de 
mogelijkheid om paarden na afloop van de wedstrijd aan te bieden voor opname 
in het stamboek van het KWPN, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
Voor nadere details hierover verwijzen we u naar de website van het KWPN 
www.kwpn.nl. men dient in bezit te zijn van een geldige startpas / 
combinatienummer 

Minimum stand combinatie: Klasse B springen – niet van toepassing op voorselectie Blom Cup. 
Beoordeling op: In het parcours worden de paarden beoordeeld door een jury. De jury geeft 

gezamenlijk één beoordeling op de kenmerken springen en gaan tussen de 
hindernissen. Deze cijfers worden opgeteld, waarbij het cijfer voor springen 
dubbel telt. Per afgeworpen hindernis worden twee punten in mindering 
gebracht op het door de jury gegeven aantal punten. Per 4 seconde 
overschrijding van de toegestane tijd wordt één punt in mindering gebracht. 
Indien een combinatie minimaal totaal 21 punten heeft behaald is deze 
gekwalificeerd voor de halve finale van de Blom Cup in Ermelo. 
Voor de 25 hoogstgeplaatste combinaties volgt er een winning round over een 
verhoogd parcours. Het resultaat van de eerste manche telt niet mee, iedereen 
begint weer blanco. Het resultaat wordt op dezelfde wijze bepaald als in de 1e 
manche. 
Voor de voorselectie van de Blom Cup telt alleen de eerste ronde. 

Strafpunten: Overeenkomstig tabel A (m.u.v. springfouten), niet op tijd met  een vastgestelde 
toegestane tijd. 

Inschrijfgeld CSI Twente: € 12,00 per combinatie.  
Inschrijfgeld CSI Twente + Blom Cup € 21,00 per combinatie. 
Prijzen: 15 en in elk geval 1 op 4 gestarte combinaties: 

€ 200,00/€ 150,00/€ 100,00/€ 75,00/€ 50,00/€ 40,00 en volgprijzen € 25,00. 
Beenbeschermers: Deelnemers worden erop attent gemaakt dat hun paarden geen 

beenbeschermers, pijpkousen, bandages, strijklappen of iets dergelijks om de 
achterbenen mogen dragen! 

Startgerechtigdheid: Van de ingeschreven combinaties zal aan de hand van de KNHS-registratie 
worden nagegaan of hun stand per 1 juni 2018 voldoet aan het voor de 
betreffende leeftijdscategorie in dit vraagprogramma aangegeven minimum. 
(N.v.t. op de Blom Cup selectie vierjarigen) 

Prijsuitreiking: Prijswinnaars zijn, overmacht situaties uitgezonderd (ter beoordeling van de 
organisatie), verplicht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking, met het paard 
waarmee de betreffende plaatsing is behaald, bij gebreke waarvan geen rechten 
kunnen worden uitgeoefend op het gewonnen prijzengeld en kan de betreffende 
combinatie door de jury alsnog worden gediskwalificeerd. 

 

http://www.kwpn.nl/
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Inschrijving 

Inschrijving dient zo spoedig mogelijk en in elk geval voor 20 mei 2018. Uitsluitend door middel van een inschrijving 
middels MijnKNHS en een geldig inschrijfformulier en relevante informatie die een startpas niet verstrekt. (zie hieronder 
*N.B regel 2) Dit kan gemaild worden naar breedtesport@csitwente.nl met als vermelding 4 en 5 jarige competitie. 
Verdere vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden via bovenstaand e-mailadres. Indien men wenst 
deel te nemen aan de selectie voor de Blom Cup, alleen bij goedkeuring van start gerechtigdheid in vierjarigen rubriek, 
dient men dit aan te geven op het inschrijfformulier. Niet aangegeven op het inschrijfformulier betekend ook niet 
starten voor de Blom Cup. (aanmelden na sluitingsdatum of na bereiken maximale deelname is er geen mogelijkheid 
meer). 
 

*NB.:  

1. De organisatie houdt zich het recht voor de inschrijving voor een bepaalde categorie eerder te sluiten, wanneer 
het maximum aantal te verwerken combinaties reeds voor de sluitingsdatum van de inschrijving bereikt is. 

2. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen; indien het afstammingsbewijs 
van het paard en/of de gegevens m.b.t. de eigenaar en fokker echter ontbreken, zal de inschrijving terzijde 
worden gelegd, tot het moment dat deze gegevens alsnog volledig zullen zijn verstrekt. 

3. Kleine paarden die volgens de reglementen vallen onder de E maat pony’s of kleiner mogen niet worden 
ingeschreven 

  

mailto:breedtesport@csitwente.nl
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Erkenning reglementen 

1. Er zal gereden worden onder het KNHS Algemeen wedstrijdreglement & het KNHS 
disciplinereglement springen, voorzien van de eventueel vervolgens gepubliceerde wijzigingen daarop met 
toestemming van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). 

2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met de 
bepalingen van dit vraagprogramma en deze volledig te zullen respecteren. 

 
Aansprakelijkheidsuitsluiting 

3. Het bestuur van de Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren, de officials noch andere 
dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden 
en/of andere eigendommen van deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit 
ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. 
 

Doping-/Identificatiecontrole 
4. Er dient rekening mee te worden gehouden dat doping- en/of identificatiecontrole kan plaats vinden; met het 

deelnemen aan deze wedstrijden onderwerpt men zich automatisch aan de hiervoor geldende bepalingen in de 
van toepassing zijnde KNHS-reglementering. 
 

Gereed houden 
5. Deelnemers dienen zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang van de 

wedstrijdring.  
Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting door de jury van (verdere) deelname tot gevolg hebben. 
Startlijsten zullen worden gepubliceerd op www.csitwente.nl en op www.startlijsten.nl 
 

Overigen 
6. De organisatie houdt zich het recht voor om dit vraagprogramma zodanig te wijzigen en/of aan te vullen in geval 

van onvoorziene omstandigheden. 
7. De Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren draagt zorg voor de aanwezigheid van 

(dier)geneeskundige hulp alsmede van een hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze 
functionarissen zijn de daaraan verbonden kosten voor de rekening van de betrokken deelnemer. Deze kosten 
dienen ter plaatse zonder uitstel contant te worden voldaan. 

8. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden met secretariaat CSI Twente, Kyra 
Zwiers, breedtesport@csitwente.nl. Telefonische inschrijving is niet mogelijk. 

9. Het inschrijfgeld dient binnen 5 dagen na de inschrijving te worden voldaan onder vermelding van naam en 
rubrieknummer(s). Het verschuldigde inschrijfgeld kan gestort worden op: NL78RABO0115705198. Is het 
inschrijfgeld niet binnen dan wordt de inschrijving geannuleerd. 

10. Op de aangegeven prijzengelden is de actuele Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. Het prijzengeld 
kan worden afgehaald bij het secretariaat Breedtesport op terrein III.  

11. Indien er behoefte bestaat aan stalling en of overnachting, dan kan daarvoor gezorgd worden. Er is een 
nationale tent ter beschikking met een beperkt aantal boxen. De stallingskosten zijn voor 1 nacht € 80,-. Voor 
twee nachten zal dat € 130,- zijn en voor drie nachten € 160,-. Deze stalling voor paarden geldt van dinsdag 12 
juni tot donderdag 14 juni 18.00 uur. Indien van drie nachten gebruik gemaakt wordt dan ontvangt u 1 baal 
zaagsel namens de organisatie gratis. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat 
breedtesport. breedtesport@csitwente.nl  

12. Indien er behoefte bestaat aan een overnachting kunt u gebruik maken van het Van der Valk Theaterhotel 
Almelo****. Van der Valk Theaterhotel is al jaren hét ruiterhotel van CSI Twente. Het hotel ligt op 5 
autominuten van de snelweg A1 en 15 autominuten van het concoursterrein.  Aan de rand van het centrum 
van Almelo gelegen, maar toch in het groen! Goed bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Het 
hotel biedt u gratis WiFi, vernieuwd overdekt zwembad, sauna, Turks stoomcabine en fitnessfaciliteiten. Boek 
nu uw overnachting met voordeel door de actiecode “ALMCSI “ in te vullen via www.valkverrast.nl/acties. De 

Algemene bepalingen 

http://www.csitwente.nl/
http://www.startlijsten.nl/
mailto:breedtesport@csitwente.nl
mailto:breedtesport@csitwente.nl
http://www.valkverrast.nl/acties
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kosten per nacht bedragen met de actiecode € 88,- (excl. ontbijt).Voor meer informatie kunt u ook contact 
opnemen met Annemiek Rutten, telefoonnummer: +31 546 80 30 00.  

 


