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Gilze,  21 augustus 2017 

 

 

Beste Menner, Groom en Ruiter, 

 

 

Hierbij stuur ik u de startlijst voor de Aangespannen Dag te Gilze op 26 augustus. 

 
Op vrijdag 25 augustus is het van 17.30 uur tot 19.30 uur verkennen, dan kunt u ook de 

startnummers ophalen. Ook kunt u hier de overnachting bewijzen ophalen en voldoen. 

Na 19.30u is het secretariaat gesloten!! 
Er zijn 4 hindernissen, een vaardigheid en een wegtraject (voor de kinderrubriek en de 

marathon onder de man is er geen wegtraject) 

Eerst rijdt u de vaardigheid, daarna het wegtraject en dan het hindernistraject. 

  

Tijdens het verkennen is er twee maal een briefing en wel om 18.00 uur en 19:00 uur. 

 

Wij hebben getracht met alle wensen van de menners 

rekening te houden, en bij deze is de startlijst definitief. 
 

Let op dat uw paspoorten van uw paarden/pony’s in orde zijn er kan gecontroleerd worden. 

 

Een routebeschrijving naar de terreinen is als volgt 

U neemt de A 58 richting Breda of Tilburg afslag Gilze en Rijen 

Onderaan de afrit richting Alphen Baarle- Nassau, N 260 bij de stoplichten recht door. 

Richting Alphen, Baarle- Nassau, rechts na 3 km de Boerenbaan in.  

Vanaf de A 58 is de route aangegeven. 

  

Op zaterdag 26 augustus is er alleen voor 9.00 uur ruimte om de vaardigheid te verkennen, en 

tot 9.15 uur de hindernissen. Daarna alleen in overleg met de hindernisrechters. 

 

De  prijsuitreiking is zaterdagavond om 19.30 uur in de veldschuur, waarna er nog gezellig 

nagepraat kan worden over de wedstrijd, en deze avond wordt muzikaal verzorgd door FFM. 

  

Wij hopen dat het weer een mooie en vooral gezellige wedstrijd wordt, wij doen daar in ieder 

geval weer ons uiterste best voor, en vergeet niet om op zaterdag en/of zondag ook een 

bezoekje te brengen aan onze groots opgezette fair! 

 

  

 

       “Aangespannen Dag Gilze” 

             Mirjam van Turnhout   
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Gilze, 21  augustus 2017 

 

Beste Menner,  Menster en Groom(s) 

 

Hierbij stuur ik u de startlijst voor de Aangespannen Dag te Gilze op 27 augustus. 

  
Op zaterdag 26 augustus is het van 17.00 uur tot 19.30 uur verkennen, dan kunt u ook 

de startnummers ophalen. Ook kunt u hier de overnachting bewijzen ophalen en 

voldoen 

Secretariaat is voor de zondagmenners open van 17.00 uur tot 19.30 uur. Hierna sluit 

het secretariaat.  

Voor deze tijd zijn wij nog bezig met onze zaterdagwedstrijd en ombouwen 

van de hindernissen voor de zondag. Om 17.00 uur zal het parcours pas 

worden vrijgegeven. 
Er zijn zes hindernissen en een vaardigheid en een wegtraject 

Eerst rijdt u de vaardigheid, daarna het wegtraject en dan het hindernistraject. 

Tijdens het verkennen is er twee maal een briefing en wel om 18.00 uur en 19.00 uur. 

 

Wij hebben getracht met alle wensen van de menners rekening te 

houden, en bij deze is de startlijst dan ook definitief. 
 

Let op dat uw paspoorten van uw paarden/pony’s in orde zijn er kan gecontroleerd worden. 
Verder zal er dit jaar op zondag weer een veterinaire controle 
plaatsvinden, dit t.b.v. dier en welzijn en voor u zelf ter controle 
t.a.v. de conditie van uw paard/pony.  
U komt 2 keer bij de veterinair. De eerste keer direct na het 
wegtraject. De tweede keer na het rijden van de hindernissen en u 
het daaropvolgende uitstaptraject heeft gevolgd. 
Vergeet dus niet om na de laatste hindernis te finishen en na het 
uitstaptraject naar de veterinaire post te gaan: dan is de wedstrijd 
pas klaar! Beslissingen van de dierenarts  dient u op te volgen en 
zullen dus meetellen. 
 

Een routebeschrijving naar de terreinen is als volgt 

U neemt de A 58 richting Breda of Tilburg afslag Gilze en Rijen 

Onderaan de afrit richting Alphen Baarle- Nassau N 260, bij de stoplichten recht door. 

Richting Alphen, Baarle- Nassau rechts na 3 km de Boerenbaan in.  

Vanaf de A 58 is de route aangegeven. 

 

Op zondag 30 augustus is er alleen voor 8.30 uur ruimte om de vaardigheid te verkennen, en 

tot 9.55 uur de hindernissen. Daarna alleen in overleg met de hindernisrechters. 

 

De prijsuitreiking is zondagavond om 19.30 uur in de veldschuur, waarna er nog gezellig 

nagepraat kan worden over de wedstrijd, en deze avond wordt muzikaal verzorgd door FFM. 

 

Wij hopen dat het weer een mooie en vooral gezellige wedstrijd wordt, wij doen daar in ieder 

geval weer ons uiterste best voor, en vergeet niet een bezoekje te brengen aan onze groots 

opgezette fair! 
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“Aangespannen Dag Gilze” 

                                Mirjam van Turnhout 


