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SPRINGRUBRIEKEN PONY’S KLASSE B, L, M, Z EN ZZ 

15 t/m 17 juni 2018 
 

VRAAGPROGRAMMA 

 
 
 
 
 

Plaats:  Geesteren (Ov.) 
Organisatie: Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren 
 
Rubrieken: 
Vrijdag 15 juni 2018/ Klasse ZZ / Categorie DE / aanvang 08.00 uur / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 238 – 2B 
Type rubriek: Klassiek springconcours tabel A. Eén barrage op strafpunten en tijd, bij 

gelijkheid van strafpunten voor de eerste plaats. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: 
Ereprijzen: 

€ 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar 
gesteld. Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van 
€ 75,00 en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden 
door Divoza Horseworld. 

 
Vrijdag 15 juni 2018/ Klasse Z / Categorie DE / aansluitend aan de klasse ZZ cat. DE/ Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 238 – 2B 
Type rubriek: Klassiek springconcours tabel A. Eén barrage op strafpunten en tijd, bij 

gelijkheid van strafpunten voor de eerste plaats. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: 
Ereprijzen:  

€ 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar gesteld. 

Daarnaast ontvangt de winnaar   van deze rubriek een waardebon van € 75,00 en de 2e prijswinnaar een  
waardebon van € 50,00, beide aangeboden door Divoza Horseworld. 

 
Vrijdag 15 juni 2018/ Klasse M / Categorie DE / aansluitend aan de klasse Z cat. DE / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 238 – 2B 
Type rubriek: Klassiek springconcours tabel A. Eén barrage op strafpunten en tijd, bij 

gelijkheid van strafpunten voor de eerste plaats. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: 
Ereprijzen: 

€ 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar gesteld. 
Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van € 75,00 
en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden door 
Divoza Horseworld. 

Dit jaar is er ook nationale stalling mogelijk op het terrein.  
Zie voor meer informatie regel 12 van het vraagprogramma. 

CSI Twente 2018 
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Vrijdag 15 juni 2018/ Klasse M & Z / Categorie C / aansluitend aan de klasse M cat. DE / Terrein III All Weather 
KNHS-reglement springen: Artikel 238 – 2B 
Type rubriek: Klassiek springconcours tabel A. Eén barrage op strafpunten en tijd, bij 

gelijkheid van strafpunten voor de eerste plaats. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: 
Ereprijzen: 

€ 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar gesteld. 
Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van € 75,00 
en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden door 
Divoza Horseworld. 

 
Vrijdag 15 juni 2018/ Klasse L / Categorie ABCDE / aansluitend aan de klasse MZ cat. C / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 238 – 2B 
Type rubriek: Klassiek springconcours tabel A. Eén barrage op strafpunten en tijd, bij 

gelijkheid van strafpunten voor de eerste plaats. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 7,00 per combinatie. 
Prijzen per groep: 
Ereprijzen: 

€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00/€ 8,00/€ 7,00 en volgprijzen van € 7,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar gesteld. 
Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van € 75,00 
en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden door 
Divoza Horseworld. 

 
Vrijdag 15 juni 2018/ Klasse B / Categorie ABCDE / aansluitend aan de klasse L cat. ABCDE / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 280- 5.a 
Type rubriek: Klassiek parcours direct op stijl. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 7,00 per combinatie. 
Prijzen per groep: 
Ereprijzen: 

€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00/€ 8,00/€ 7,00 en volgprijzen van € 7,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar 
gesteld. Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van 
€ 75,00 en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden 
door Divoza Horseworld. 

 
Zaterdag 16 juni 2018/ Klasse B / Categorie ABCDE / aanvang 08:00 uur / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 269-3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 7,00 per combinatie. 
Prijzen per groep: € 20,00/€ 15,00/€ 10,00/€ 8,00/€ 7,00 en volgprijzen van € 7,00.  

 
Zaterdag 16 juni 2018/ Klasse L / Categorie ABCDE / aansluitend aan de klasse B cat. ABCDE / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 269-3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 7,00 per combinatie. 
Prijzen per groep: € 20,00/€ 15,00/€ 10,00/€ 8,00/€ 7,00 en volgprijzen van € 7,00.  
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Zaterdag 16 juni 2018/ Klasse M & Z / Categorie C / aansluitend aan de klasse L cat. ABCDE / Terrein III All Weather 
KNHS-reglement springen: Artikel 269-3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: € 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  

 
Zaterdag 16 juni 2018/ Klasse M / Categorie DE / aansluitend aan de klasse MZ cat. C / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 269-3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: € 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  

 
Zaterdag 16 juni 2018/ Klasse Z / Categorie DE / aansluitend aan de klasse M cat. DE/ Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 269-3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: € 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  

 
Zaterdag 16 juni 2018/ Klasse ZZ / Categorie DE / aansluitend aan de klasse Z cat. DE / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 269-3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: € 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  

 
Zondag 17 juni 2018/ Klasse M / Categorie DE / Aanvang 08.00 uur / Terrein III All Weather  
OPENGESTELD VOOR PONY’S DIE GEEN ‘STRIJD DER PROVINCIËN’ LOPEN 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: 
Ereprijzen: 

€ 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar gesteld. 
Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van € 75,00 
en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden door 
Divoza Horseworld. 
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Zondag 17 juni 2018/ Klasse Z / Categorie DE / aansluitend aan de klasse M cat. DE/ Terrein III All Weather  
OPENGESTELD VOOR PONY’S DIE GEEN ‘STRIJD DER PROVINCIËN’ LOPEN 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: 
Ereprijzen: 

€ 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar gesteld. 
Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van € 75,00 
en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden door 
Divoza Horseworld. 

 
Zondag 17 juni 2018/ Klasse ZZ / Categorie DE / aansluitend aan de klasse Z cat. DE / Terrein III All Weather 
OPENGESTELD VOOR PONY’S DIE GEEN ‘STRIJD DER PROVINCIËN’ LOPEN 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: € 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Ereprijzen: Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar 

gesteld. Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van 
€ 75,00 en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden 
door Divoza Horseworld. 

 
Zondag 17 juni 2018/ Klasse 1.30m / Categorie D / aanvang 10.15 uur / Terrein III All Weather 
OP DEZE RUBRIEK KAN NIET ONLINE WORDEN INGESCHREVEN MAAR ALLEEN VIA DE E-MAIL: 
BREEDTESPORT@CSITWENTE.NL, OP DE REGULIERE RUBRIEK D-ZZ KAN WEL ONLINE WORDEN INGESCHREVEN. 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Aantal pony’s per ruiter: Maximaal 3 
Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: € 30,00/€ 25,00/€ 20,00/€ 15,00/€ 10,00 en volgprijzen van € 8,00.  
Ereprijzen: Voor de winnaar wordt door Divoza Horseworld een deken beschikbaar 

gesteld. Daarnaast ontvangt de winnaar van deze rubriek een waardebon van 
€ 75,00 en de 2e prijswinnaar een waardebon van € 50,00, beide aangeboden 
door Divoza Horseworld. 

 

  

mailto:breedtesport@csitwente.nl


   

  Pagina 5 van 10  
 

Finale KNHS – Hartog Lucerne Trophy 
Zaterdag 16 juni 2018/ Klasse Z / Categorie D / Aanvang 14.00 uur/ Terrein III All Weather 

Deelname: Combinatie moet uitkomen in hoogstgeplaatste klasse. 
Type rubriek: Eerste manche:  

• Combinaties worden in de eerste manche geplaatst op basis van 
Rijstijlwedstrijden, artikel 280.5.c Afwijkend is dat strafpunten in het 
springparcours, berekend overeenkomstig tabel A, van het totale 
stijlcijfer worden afgetrokken. De deelnemers worden geplaatst 
overeenkomstig de behaalde stijlpunten na aftrek van de eventueel 
behaalde strafpunten.  

• Conform artikel 280.4 van het wedstrijdreglement springen telt de 
eerste ronde van zowel de competitie als de finale mee voor winst- en 
verliespunten  

Tweede manche:  

• De beste 15 combinaties van de eerste manche starten in de tweede 
manche De startvolgorde van de tweede manche wordt bepaald door 
het resultaat van de eerste manche: de combinatie met het beste 
resultaat start als laatste.  

• In het geval van ex-aequo op plaats 15 worden alle op deze plaats 
geëindigde combinaties geplaatst voor de tweede manche.  

• De tweede manche wordt verreden over hetzelfde 
(verkort/verhoogd) parcours.  

• Tussen de eerste en tweede manche is geen gelegenheid voor 
parcoursverkenning.  

• De tweede manche wordt verreden volgens tabel A, direct op tijd 
over een verkort en/of verhoogd parcours. Overschrijding van de 
toegestane tijd wordt bestraft met 1 strafpunt voor iedere 4 seconden 
of begonnen 4 seconden.  

Inschrijfgeld: Geen. 
Prijzen: € 120,00/€ 100,00/€ 80,00/€ 60,00/€ 40,00/€ 35,00.  
Ereprijzen: Voor de winnaar wordt door Hartog Lucerne een deken beschikbaar gesteld. 
Prijsuitreiking: Deelname aan de prijsuitreiking te pony. De prijsuitreiking wordt gehouden 

op het hoofdterrein. 
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TEAMSPRINGEN Strijd Der Provinciën om De Groene Welle Cup 
Zondag 17 juni 2018/ Klasse Z en ZZ / Categorie DE / Aanvang 11.30 uur/ Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 265 – twee manches. 
Dit is een Teamspringen volgens het reglement zie bijlage. 

Aantal pony’s per team: Minimaal 3, maximaal 4 
Deelname: Combinatie moet uitkomen in hoogstgeplaatste klasse. 
Type rubriek: Klassiek springconcours tabel A over twee manches. Tweede manche zal 

verreden worden door alle teams uit de eerste manche (inclusief uitgesloten 
combinaties of teams uit de eerste omloop). Teams die gelijke stand hebben 
na twee manches is het resultaat en tijd uit de eerste manche doorslaggevend. 
Eventueel aansluitend één barrage op strafpunten en tijd, bij gelijkheid van 
strafpunten voor de eerste plaats. 

Inschrijfgeld: € 8,00 per combinatie. 
Prijzen: 
Ereprijzen: 

€ 240,00/€ 160,00/€ 140,00/€ 120,00/€ 100,00/€ 80,00.  
Voor de ruiters van het winnende team worden door Divoza Horseworld 
dekens beschikbaar gesteld. 
 

 

  



   

  Pagina 7 van 10  
 

 

Algemeen 

De “Strijd der Provinciën” om de Groene Welle Cup is een teamwedstrijd springen voor ponyruiters waarbij regio’s 
volgens de formule van een Landenwedstrijd het tegen elkaar opnemen. 
 
1. Deelname 
Een regioteam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 combinaties van de klasse Z/ZZ categorie D/E waarbij iedere 
combinatie uit moet komen in de hoogst geplaatste klasse. De regio vaardigt een team af dat wordt begeleid door een 
chef d’ equipe welke door de regio wordt benoemd.  
Indien een regio geen team kan afvaardigen kan de organisatie besluiten een team bestaande uit deelnemers uit 2 
verschillende provinciën toe te laten. Deze provinciën mogen daarnaast geen eigen team uitbrengen. D.w.z. dat 1 team 
uit twee of drie provinciën kan bestaan mits die provinciën geen eigen team samen kunnen stellen.  
 
2. Uitvoering 
De wedstrijd vindt plaats over 2 rondes en over hetzelfde parcours op dezelfde dag en wordt gereden onder Tabel A, 
niet op tijd met een maximale toegestane tijd in beide rondes. 
De jury kan in overleg met de parcoursbouwer besluiten de tweede ronde aan te passen als de resultaten van de eerste 
ronde daartoe aanleiding geven. 
 
3. Startvolgorde 
De startvolgorde van het team voor de eerste ronde wordt door loting bepaald in die zin dat alle 1e ruiters van de teams 
rijden in de door loting bepaalde volgorde, vervolgens alle 2e ruiters van de teams enz. De chef d’équipe bepaalt de 
startvolgorde van de teamleden. 
 
Het resultaat van de eerste ronde is bepalend voor de startvolgorde van de tweede ronde waarbij het hoogstgeplaatste 
team (resultaat van de beste 3 teamleden) als laatste start. Bij gelijke stand wordt de volgorde van de eerste ronde 
aangehouden. De startvolgorde van de teamleden (1e, 2e, 3e en 4e) blijft in de 2e ronde gelijk. Indien een team bestaat 
uit 3 leden dan kiest de chef d’équipe welke startplaats wordt overgeslagen.  
 
4. Opmaak klassement 
Voor het opmaken van het klassement worden de strafpunten van de beste 3 teamruiters van beide rondes bij elkaar 
opgeteld. De winnaar is het team met de minste strafpunten over 2 rondes. Als een team het resultaat na 3 deelnemers 
niet meer kan verbeteren in de eerste of de tweede ronde dan kan de chef d’équipe besluiten de 4e deelnemer terug te 
trekken. 
 
Als 2 of meer ruiters van een team zijn uitgesloten in de eerste of tweede ronde is het gehele team uitgesloten (dit geldt 
per ronde). Overige ruiters krijgen wel de gelegenheid alsnog van start te gaan wat dan voor die ronde niet meer als 
resultaat kan bijdragen. Bij een team van 3 leidt uitsluiting van een teamlid tot uitsluiting van het team. Als een team 
geplaatst is voor de 2e ronde is ook een teamlid welke in de 1e ronde is uitgesloten weer startgerechtigd in de 2e ronde. 
De plaatsing van de teams na 2 rondes is op basis van het totaal aantal startpunten van de beste 3 teamleden in de 1e 
ronde en het totaal aantal strafpunten van de 3 teamleden in de 2e ronde. In het geval van gelijkheid om de 1e plaats zal 
er een barrage worden gehouden waarin 1, door de chef d’équipe aan te wijzen teamlid per team zal deelnemen. De 
barrage zal plaatsvinden op fouten en tijd en zal gaan over minimaal 6 hindernissen. Indien de fouten en tijd gelijk zijn 
zullen de teams ex-aequo eerste worden geplaatst. 
 
5. Prijsuitreiking 
Deelname aan de prijsuitreiking te paard is voor ALLE teams, begeleid door de chef d’équipe, verplicht. De 
prijsuitreiking wordt gehouden voor aanvang van de Grote Prijs van Twente op het hoofdterrein. 
 
  

Reglement “Strijd der Provinciën”  

(Teamwedstrijd pony’s springen tijdens CSI Twente) 
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6. Wijzigingen 
De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor bij bovenstaande reglementen wijzigingen door te voeren bij 
onvoorziene omstandigheden, dit in overleg met de chef d’équipes. 
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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 
 

Prijzen 
6. De jury heeft de bevoegdheid prijzen in te houden. De jury beslist in de hoogste instantie. Tegen haar uitspraak 

is géén beroep mogelijk. In alle gevallen, waarin het oordeel van de jury niet uitsluitend is gebaseerd op een 
waardering van de verrichting van de deelnemer of diens paard, of in geval van vermeende foutieve toepassing 
van het reglement, kan de deelnemer of diens vertegenwoordiger een klacht indienen. 
 

Protesten 
7. Protesten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de KNHS vertegenwoordiger, met 

inachtname van de in art. 48 lid 5 van het Algemeen wedstrijdreglement van de KNHS opgenomen tijdlimieten. 
 

Overigen 
8. 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. 

9. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit vraagprogramma – in het geval van onvoorziene 
omstandigheden en/of bij constatering van een omissie – zo nodig te wijzigen en/of aan te vullen, zulks in 
overleg met de KNHS c.q. met diens vertegenwoordiger ter plaatse. 

  

Algemene bepalingen 

http://www.csitwente.nl/
http://www.startlijsten.nl/
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Puntenregistratie 

1. Het betreft een wedstrijd in categorie 3; de resultaten van alle rubrieken zullen in aanmerking komen voor 
winst- en verliespuntenregistratie door de KNHS. 

 
Openstelling 

2. Aan de in art. 1 genoemde rubrieken mag worden deelgenomen door ruiters, behorende tot de KNHS. 
Opengesteld voor alle regio’s en provinciën. 

 
Inschrijving 

3. De inschrijving zal sluiten op 20 mei 2018 of zoveel eerder als het voor een bepaalde rubriek aangegeven 
maximum aantal combinaties zal zijn bereikt; inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst in 
behandeling genomen worden. 

4. Tijdens de rubrieken, opgenomen in dit vraagprogramma, mag een deelnemer dezelfde pony slechts in één 

en dezelfde klasse uitbrengen, dus geen flexibel springen mogelijk; er mag bovendien niet 

horsconcours worden gestart.  
5. Inschrijving dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 mei 2018 door middel van mijn KNHS.  
6. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden met secretariaat CSI Twente, Kyra 

Zwiers, breedtesport@csitwente.nl. Telefonische inschrijving is niet mogelijk. 
7. Bijschrijving na sluitingsdatum is mogelijk indien het programma dit toelaat, tegen betaling van € 2,50 

toeslag per combinatie. 
8. 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. 

9. In geval van het niet voldoen van deze vordering binnen de daartoe op de factuur van het CSI Twente 
aangegeven termijn zal de Incasso aan de afd. Reglementaire Zaken van de KNHS worden overgedragen. 

10. Op de aangegeven prijzengelden is de actuele Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. 
11. Het prijzengeld kan worden afgehaald bij het secretariaat of zal worden uitgereikt tijdens de prijsuitreiking 

in de ring. 
12. 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 pony’s geldt van 
donderdag 14 juni 15.00 uur tot zondag 17 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  

13. 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 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.  
 

Bijzondere bepalingen 
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