
 V.T.R.  Prinsenbeek 
 
 
 

               Marathon Menwedstrijd  
    zondag 21 mei  2017 
 
 
Geachte menners / men verenigingen, 
 
Hartelijk dank voor u inschrijving voor de impuls menwedstrijd voor zondag 21 mei aanstaande,  
zie in de bijlage de startlijst voor deze dag.  
Ter info: op zaterdag vanaf 18.30 is een ruiter parcours uitgezet waarin gestreden wordt (foutloos 
op tijd) onder de man in de vaardigheid en in een 2 tal hindernissen (aanmelden is nog mogelijk).  
  
Ik hoop dat de startlijst, na ieders zin is en heb geprobeerd om zoveel mogelijk met de wensen 
rekening te houden conform uw opgave, hierbij de definitieve versie. 
 
De wedstrijd start met het wegtraject (pony’s circa 5,5km & paarden 6,5km) u dient zich 10 minuten 
voortijdig met uw aanspanning bij de start te melden (de route wordt u bij de start overhandigd). 
Na terugkomst van het wegtraject dient u zich weer af te afmelden (tijdwaarneming) bij de start/finish.  
Aansluitend 20 minuten rust waarna u op aanwijzing van de jury start met het E-traject 5 hindernissen. 
Tenslotte volgt de vaardigheid op tijd (ook hier is groomen toegestaan). Er wordt gereden volgens 
het reglement van de Brabantse Men Competitie, de wedstrijd telt dus hiervoor ook mee. 
De wedstrijd staat open voor iedere menner, doch de dieren dienen correct betuigd en 
bereden te worden alsmede te zijn ingeënt. Tijdens het wegtraject via verharde wegen in het 
buitengebied dient men zich aan de verkeersregels te houden.  
 
Een veiligheidshelm/cap, bodyprotector alsmede een Wa verzekering is verplicht. (Steekproefwijs 
controle mogelijk, het is niet mogelijk te starten zonder). 
 
Het inschrijfgeld bedraagt  20€, excl. 5€ borg voor het nummer per aanspanning. Gelieve dit tijdig te 
voldoen op bankrekeningnummer: NL89RABO 0122 5085 80 t.n.v. VTR Prinsenbeek met naam. 
Indien het inschrijfgeld nog niet is overgemaakt kunt u dit bij het secretariaat alsnog 
doen bij het halen van uw Startnummer op zaterdag 20 mei. 
 
De wedstrijd wordt gehouden op het oefenterrein aan de Brielsedreef 37 A te Prinsenbeek 
  
Verkennen kan op zaterdag  20 mei vanaf  14:30 t/m 17:30 uur 
en in de vroege zondag ochtend tot uiterlijk 10.00 uur. 
ps. Briefing zaterdag 17.00 uur  
 
VTR Prinsenbeek wenst u een leuke en sportieve dag en zien jullie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 
De organisatie 
 
Voor evt vragen kunt u contact opnemen met Eric Eijpelaer 06 -38898816 
        
 
www.brabantsemencompetitie.nl 
 
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eigendommen, ongevallen , schade, in welke vorm 
dan ook door of aan deelnemers en of bezoekers veroorzaakt. Deelname /  bezoek  is geheel op eigen risico.   
Iedere deelnemer  is verklaart bij deelname voldoende WA verzekerd te zijn.  
Elke deelnemer / bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk. 
 
 
 
 


