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Scroll down for English  
  
Beste deelnemer, 
  
Hartelijk dank voor je inschrijving voor de CAI2* Exloo op het terrein van Hippisch Centrum 
Exloo, Valtherweg 27-A, 7875 TA Exloo van 13 tot en met 16 augustus 2020. 
Het programma staat op Hoefnet. Hier worden ook de voorlopige startlijsten en overige 
informatie gepubliceerd. Deze zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
 
Registratieformulier 

- Toegang tot het wedstrijdterrein en de stallen is alleen toegestaan voor vooraf 
geregistreerde personen. Vul hier het formulier in. NIET GEREGISTREERD = GEEN 
TOEGANG!! 

- Elke enkelspanrijder krijgt 4 toegangsbandjes 
- Elke tweespanrijder krijgt 6 toegangsbandjes 
- Elke vierspanrijder krijgt 8 toegangsbandjes 
- Als je meer bandjes nodig hebt, meld dit van tevoren bij het secretariaat: 

exloo@head2tail.nl 
 
Dubbel gebruik rijtuigen en/of grooms 

Deel je een rijtuig en/of een groom met een andere rijder en heeft dit invloed op jullie 
starttijden? Laat het ons uiterlijk maandag 10 augustus weten!  
 
Communicatie via WhatsApp 
We maken voor de wedstrijd een deelnemers Whatsapp groep aan om je van informatie te 
voorzien. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail. Houd je mail dus goed in de 
gaten! Alle info wordt uiteraard ook op het officiële mededelingenbord gepubliceerd. I.v.m. 
de coronamaatregelen is er geen briefing. 
 

Aankomst 
Aankomst is mogelijk vanaf dinsdag 11 augustus, 15.00 uur.  
  
Parkeren 

P1 (bij manege): Parkeerterrein voor twee-en vierspan paarden 
P2: Parkeerterrein voor alle overige deelnemers met boxreserveringen 

P3: zelfstallers 
 

Melden 

Je kunt je bij aankomst melden bij het secretariaat. Het secretariaat bevindt zich in de 
manege. Hier ontvang je alle benodigde informatie. Graag zo snel mogelijk na je aankomst 
op het secretariaat melden met de paardenpaspoorten! I.v.m. de coronamaatregelen zijn 
er maximaal 2 personen tegelijkertijd toegestaan op het secretariaat.  
Alle inschrijf-en stallingsgelden moeten van tevoren betaald zijn. Er wordt geen cash 
geaccepteerd. Er is een pinautomaat op het secretariaat. Geen credit cards.  

http://www.hoefnet.nl/caiexloo2020
https://docs.google.com/forms/d/1e3wStGM1nrQFVqAJF6OT4m3me0rRcfLjJJP4nkYMRE0/viewform?ts=5f1f0d5d&edit_requested=true
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Nederlandse deelnemers rijden met hun eigen rijtuignummer.  
Buitenlandse deelnemers krijgen een rijtuignummer toegekend van de organisatie. Er 
worden geen rijtuignummers verstrekt. Het toegekende rijtuignummer wordt ca. 1 week van 
tevoren op de website gepubliceerd. 
Alle deelnemers dienen zelf voor hoofdstelnummers te zorgen. De hoofdstelnummers 
bestaan uit het rijtuignummer + A, B, C etc. (in alfabetische volgorde van paardennaam). 
  
Stalling 
De stallen zijn voorzien van stro. Stro is gratis. Zaagsel is tegen betaling te verkrijgen. Bij 
stalling aan de wagen dient deze overdekt te zijn en zijn stalmatten verplicht.  
Er is geen hooi verkrijgbaar. 
 
Verkenning 

Verkennen van de marathon met hindernissen (6) kan vanaf donderdag 13 augustus, 12.00 
uur. Dit is alleen toegestaan te voet of per (electrische) fiets. 
  
Dressuur 

Let op! Alle ponyrubrieken rijden dressuur in een 40x80m ring! 
 

 

Gezondheidsbepalingen m.b.t. Covid-19 tijdens CAI2* Exloo 13-16 augustus 
2020 
 
Faciliteiten 

- Douches en toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt en ontsmet.  
- Maak gebruik van de handgels bij het binnenkomen en verlaten van de faciliteiten 
- Laat geen eigendommen achter 
- Maak gebruik van de afvalcontainers 

 
Stallen 

- Kom alleen in de ruimte waar je pony’s/paarden zijn gestald 
- Maak geen gebruik van materiaal van andere deelnemers 

 
Toeschouwers 

- Toegang op donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus is kosteloos 
- Toegang zaterdag 15 augustus: € 15. 
- Toegang zondag 16 augustus: € 10. 
- Aanmelden verplicht via administratie@hippischcentrumexloo.nl 

 
 
Algemeen 

- als je je niet goed voelt of coronaverschijnselen hebt, blijf thuis en laat je testen 
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- houd 1,5 m afstand 
- vermijd drukke plaatsen 
- was regelmatig je handen 
- de voorschriften van het RIVM en de Gemeente Exloo zijn van toepassing. 

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE 

 
Graag tot ziens in Exloo! 
  
Hartelijke groeten, 
Jeroen Houterman (0650 244615) 
Cindy Timmer (0654 674396) 

 
 
 

Dear competitor, 
  
We would like to thank you for submitting your entry for the CAI2* Exloo August 13-16 2020, 
at the Hippisch Centrum Exloo, Valtherweg 27-A, 7875 TA Exloo. 
  
The program for the competition can be found on Hoefnet and all orders of go and other 
information will be posted to the website, but keep in mind that these are subject to 
changes. 
 
Registration form 

- Entry to the Show Grounds and stables is only allowed for pre-registered persons. 
Please fill in the registration form. NOT REGISTERED = NO ADMISSION! 

- Each single driver will receive 4 bracelets to enter the show grounds 
- Each pair driver will receive 6 bracelets to enter the show grounds 
- Each four-in-hand driver will receive 8 bracelets to enter the show grounds 
- If you need more bracelets, please inform the Show Office BEFORE arrival via 

exloo@head2tail.nl 
 
Double use of carriages and/or grooms 
Are you sharing a carriage and/or groom with another driver and will this impact on your 
start times? Let us know by Monday, 10 August at the latest! 
 
Communication via WhatsApp 
The show office will be creating a WhatsApp group to share information. You will receive an 
invite in your email, so keep an eye on your inbox! All information will also be posted on the 
official notice board. Because of the Covid-19 measures, there will not be any briefings. 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.vrd.nl/fileadmin/user_upload/noodverordening_15_juli.pdf
http://www.hoefnet.nl/caiexloo2020
https://docs.google.com/forms/d/1e3wStGM1nrQFVqAJF6OT4m3me0rRcfLjJJP4nkYMRE0/viewform?ts=5f1f0d5d&edit_requested=true
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Arrival 
Stabling will be open Tuesday August 11, at 3:00PM 

  
Parking 

P1 (closest to riding school): Parking for horse pairs and horse teams 

P2: Parking for all other competitors with box reservations 

P3: stabling by the trucks (own stabling). 
  
Signing in 

Upon arrival you can sign in at the secretary office which is located in the main complex. You 
will be provided there with all of the necessary information. Please report to the Show 
Office as soon as possible after your arrival, with the passports! Due to the Covid-19 
measures, max. 2 persons allowed at the same time in the Show Office. All entry and stable 
fees must be paid in advance. No cash accepted in the Show Office. There is a pin machine 
available. NO credit cards. 
 

Dutch drivers will use their own carriage number.  
International drivers will be assigned a carriage number from the organization. There will be 
no carriage numbers provided, but the numbers will be published on the website approx. 
one week before the start of competition. 
All competitors are responsible for providing their own bridle numbers.  Your bridle 
number must contain your carriage number + A,B,C etc. (in alphabetical order of horse’s 
name) 
  
Stabling 

All stalls will be bedded with straw. Straw is free. Shavings can be purchased on location. 
If you are stabling on your truck, stalls must be covered and stall mats must be used. 
There is NO HAY available. 
  
Course walk 
The marathon obstacles (6) are open to walk Thursday August 13, 12:00pm. Only permitted 
by foot or (electric) bicycle 
  
Dressage  
Attention! All pony classes drive dressage in a 40x80m ring! 
 
Health recommendations CAI2* Exloo 13-16 August 2020 
 
Facilities 

- Showers and toilets will be cleaned and sanitized several times per day 
- Please use the hand sanitizer when you enter and leave the facilities 
- Please do not leave any personal belongings 
- Please use the waste container for any disposable items you may have 
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Stables 

- Only access the stables where your horses/ponies are stabled 
- Do not share equipment with other competitors 

 
Visitors 

- Admission on Thursday 13th August and Friday 14th August is free of charge 
- Admission Saturday 15th August: € 15. 
- Admission Sunday 16th August: € 10. 
- Registering and payment beforehand via administratie@hippischcentrumexloo.nl 

 
General 

- If you or people around you feel unwell or show Covid-19 symptoms, stay at home 
and have yourself tested 

- Keep 1,5 m distance 
- Avoid group gathering 
- Wash your hands often 

The regulations of the RIVM and Gemeente Exloo apply. 
 
ONLY BY WORKING TOGETHER WILL WE GET COVID-19 UNDER CONTROL 
 
Thank you and we will see you in Exloo! 
  
Kind regards, 
Jeroen Houterman (+31 650 244615) 
Cindy Timmer (+31 654 674396) 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.vrd.nl/fileadmin/user_upload/noodverordening_15_juli.pdf

