
 

See below for the English version 

Beste deelnemer,  

Horse Driving Kronenberg gaat over enkele dagen van start en wij kijken ernaar uit je te mogen 

verwelkomen op de hippische terreinen van Grandorse. Het programma en de routebeschrijving 

staan op Hoefnet. Hier worden ook de voorlopige startlijsten en overige informatie gepubliceerd. 

Deze zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.  

Wij geven je graag meer informatie om jou verblijf in Kronenberg zo comfortabel mogelijk te maken: 

Aankomst 

• Aankomst is mogelijk vanaf woensdag 13 april van 14:00 tot 19:00 uur en donderdag 14 april 

van 08:00 tot 15:00 uur 

• Alle informatie over EHV-1 vind je op: FEI EHV-1. 

• Noteer de temperatuur van de paarden 3 dagen voor aankomst in de FEI HorseApp. 

• Vul de Horse Certification formulier in op de FEI HorseApp. 

• Neem je eigen thermometer mee.  

• Alle paarden dien jezelf bij de ingang van de stallen te temperaturen onder toezicht van een 

dierenarts. Dit geld ook voor de zelfstallers. Wanneer je paarden gecontroleerd zijn kunnen 

ze naar de box gebracht worden.  

Stallen  

• Graag bij de stalmeester melden. De stallen zijn genummerd en er hangen lijsten bij de 

ingang van de stallingstenten waarop je kan zien welke boxen voor jou zijn gereserveerd. 

• Stalgangen moeten te allen tijde vrij blijven. 

• Maak geen gebruik van materiaal van andere deelnemers.  

• De stallen zijn voorzien van stro en zaagsel (indien aangegeven).  

• Extra stro is verkrijgbaar via het secretariaat à €10,- per pak. 

• Extra zaagsel is verkrijgbaar via het secretariaat à €10,- per pak.  

• Let op er is geen hooi verkrijgbaar. Breng voldoende hooi mee.  

• Bij stalling aan de wagen dient deze overdekt te zijn en stalmatten verplicht.  

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.  

Overige info  

• Melden op het secretariaat na aankomst is niet meer noodzakelijk, maar kom gerust even 

gedag zeggen!  

• Je ontvangt bij aankomst het declaratieformulier voor de paarden & grooms. Vul dit in, maak 

een foto en stuur het uiterlijk 1 uur voor aanvang van je starttijd in dressuur (liefst eerder) 

naar het secretariaat via WhatsApp: +31 6 42 33 72 66 of breng het persoonlijk even naar het 

secretariaat. 

https://www.hoefnet.nl/kalender-uitslagen-startlijsten/kronenberg2022/
https://inside.fei.org/fei/horse-health/requirements


 

• Startlijsten, uitslagen, tekeningen en overige info wordt beschikbaar gemaakt via 

de WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KdouOEtDJzE6jqdOmqxp6p of 

scan de QR-code:  

 

 

• Alle info wordt ook op het officiële mededelingenbord gepubliceerd. 

• 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. De aan de paarden 

toegekende letters staan op het declaratieformulier dat je ontvangt bij aankomst.  

• De verkenning van de trajecten is alleen toegestaan per niet-gemotoriseerd vervoer (met 

uitzondering van personen met een ontheffing).  

• Deel je een rijtuig en/of een groom met een andere rijder en heeft dit invloed op jullie 

starttijden? Laat het ons uiterlijk maandag 11 april weten!  

• Vul het prijzengeldformulier in en mail het terug of neem het ingevuld mee zodat we over de 

juiste gegevens beschikken indien je recht hebt op prijzengeld. 

• Heb je gezondheidspapieren nodig? Geef dit uiterlijk maandag 11 april door! 

 

Tot ziens in Kronenberg!  

Vriendelijke groet,  

 

Marsha Scheepers 

+31 6 42 33 72 66 

E: marsha.scheepers@outlook.com  

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/KdouOEtDJzE6jqdOmqxp6p
mailto:marsha.scheepers@outlook.com


 

Dear competitors,  

Horse Driving Kronenberg will start in a few days and we are looking forword to welcome 

you on the equestrian grounds of Grandorse. The program and directions can be found on Hoefnet. 

Tentative starting orders and other important information will also be publicized on the website. 

Please keep in mind all information is subject to change.  

We would like to give you more information to make your stay in Kronenberg as comfortable as 

possible: 

Arrival 

• Grounds will be open for arrival on Wednesday April 13th from 14:00 till 19:00 and Thursday 
14th April from 08:00 till 15:00.  

• All information about EHV-1 can be found at: FEI EHV-1. 

• Record the temperature of each of your horses 3 days before their arrival on the FEI 
HorseApp. 

• Submit your Horse Health Certification form on the FEI HorseApp.  

• Bring your own thermometer!  

• All horses serve yourself at the entrance of the stables temperatures under the supervision 
of a veterinarian. This also applies to the own stabeling horses. When your horses have been 
checked, they can be brought to the stables. 

 

Stables 

• Upon arrival please check in with the stable manager who will direct you to your stalls. The 
stalls will be numbered and a list will be posted at the entrance of the tents indicating which 
stalls have been assigned to you.  

• Do not share equipment with other competitors.  

• Stable lanes must be kept clear at all times.  

• Stalls will be bedded with straw and shavings (if pre-indicated).  

• Extra straw can be purchased via the Show office for €10,- per bale.  

• Extra shavings can be purchased via the Show Office for €12 per bale.  

• There is no hay available, please bring your own hay. 

• If you choose to stable at your truck, the stables must be covered and stall mats are 
mandatory.  

 

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 and stables.  
• Please do not leave any personal belongings.  
• Please use the waste container for any disposable items you may have. 

 
 
 
 
 

https://www.hoefnet.nl/en/kalender-uitslagen-startlijsten/kronenberg2022/
https://inside.fei.org/fei/horse-health/requirements


 

 

Additional info 
 

• There is no need to check in at the Show Office after your arrival. But you are welcome to 
come and say hello!  

• You will receive the Declaration Form for the Horses & Grooms upon arrival. Please fill it in, 
take a photo and sent it back to the Show Office via WhatsApp minimum 1 hour (but the 
sooner the better) before your start time in Dressage (+31 6 42 33 72 66) or bring it in 
personally at the Show Office. 

•  Starting orders, results, maps and other information will be available via the WhatsApp 
Group: https://chat.whatsapp.com/KdouOEtDJzE6jqdOmqxp6p or scan the QR-code: 

 

 
 

• All information will be published on the official notice board. 

• Dutch drivers will use their own carriage numbers. International drivers will be designated a 
number by the organization which will be posted on the website one week in advance. No 
numbers will be given out. All competitors are responsible for their own bridle numbers. 
Your bridle number consists of your carriage number + A,B,C etc. The letters assigned to your 
horses are printed on the Declaration Form. 

• The walk of the marathon sections is only permitted by foot or (electric) bicycle.  

• 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 April at the latest!  

• Fill in the prize money form and send it back by e-mail or hand it in at the Show Office so we 
have the correct details in case you are entitled to prize money.  

• Do you need health papers? Please let us know no later than Monday 11 April! 
 
 
See you in Kronenberg! 

 

 

Kind Regards,  

Marsha Scheepers 

+31 6 42 33 72 66 

E: marsha.scheepers@outlook.com 

https://chat.whatsapp.com/KdouOEtDJzE6jqdOmqxp6p
mailto:marsha.scheepers@outlook.com

