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Beste deelnemer, 
  
Hartelijk dank voor je inschrijving voor Driving Valkenswaard International van 8 tot en met 
12 juni op de terreinen van Exell Equestrian. 
Navigatie adres: Schafterdijk 9, 5556 VK Valkenswaard. Volg de borden! 
Het programma staat op Hoefnet. Hier worden ook de voorlopige startlijsten en overige 
informatie gepubliceerd. Deze zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
 
Betaling 
De factuur voor je inschrijving is verstuurd op donderdag 26 mei. Als je hem niet hebt 
ontvangen, check dan even je spam mailbox. Zit hij daar ook niet in, stuur me dan even een 
berichtje dan stuur ik hem alsnog. 
De factuur moet voor aankomst voldaan zijn, het is niet mogelijk de factuur ter plekke te 
voldoen. 
 
Aankomst 
In verband met een drukke periode met hippische evenementen zijn onze stallen pas 
dinsdagavond laat klaar. Aankomst is daarom pas mogelijk vanaf woensdag 8 juni, 08.00 uur. 
Graag bij aankomst melden bij de stalmeester die de boxen toewijst. 
 
Stalling 
De stallen zijn voorzien van stro. Als je extra stro of zaagsel nodig hebt, kun je dit ter plekke 
tegen betaling (secretariaat) verkrijgen. Er is geen hooi verkrijgbaar. Bij stalling aan de 
wagen dient deze overdekt te zijn en zijn stalmatten verplicht. Hiervoor moet ter plekke een 
borg van € 100 betaald worden. Dit wordt terugbetaald nadat voor vertrek gecontroleerd is 
of alles netjes en onbeschadigd is achtergelaten. 
 
Overig 

- 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: +31 654 67 43 96 of breng het 
persoonlijk even naar het secretariaat. 

- Startlijsten, uitslagen, tekeningen en overige info wordt beschikbaar gemaakt via de 
WhatsApp Group. Uitnodiging/QR code volgt later. 

- 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). 

 
 

https://www.hoefnet.nl/en/kalender-uitslagen-startlijsten/valkenswaard-2022/
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Verkennen 
Er is geen officiële verkenning van de marathontrajecten. Het A-en B-traject kun je per fiets 
of te voet verkennen. Gemotoriseerd verkeer in het A-en B-traject is NIET toegestaan.  
 
Feestavonden 
Van woensdag tot en met zaterdag is het terras van het Club House geopend. Op zaterdag is 
er een feestavond met DJ op het terras van het Club House.  
 
Accommodatie 
DVI heeft afspraken gemaakt met Center Parcs De Kempervennen: 
https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland/fp_KV_vakantiepark-de-kempervennen 
 
VIP-pakketten 
Wij hebben speciale VIP-pakketten voor deelnemers en hun sponsors. Neem voor meer 
informatie contact op met onze voorzitter Ludo Hertroijs via ludohertroijs@gmail.com  
 
Graag tot ziens in Valkenswaard! 
 
Hartelijke groeten, 
Namens het organisatiecomité, 
 
 
Cindy Timmer (+31 654 674396) 
 

https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland/fp_KV_vakantiepark-de-kempervennen
mailto:ludohertroijs@gmail.com
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Dear competitor, 
  

Thank you very much for your entry for Driving Valkenswaard International from 8th to 12th 
June on the site of Exell Equestrian.  
Navigation address: Schafterdijk 9, 5556 VK Valkenswaard. Follow the signs! 
 
The program 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. 
 
Payment 
The invoice for your entry has been sent out on Thursday 26 May. If you haven’t received it, 
please check your spam mailbox. If it’s not in there, please send me a message and I will 
send it to you again. 
Pleasure make sure the invoice is settled before arrival, it is not possible to settle the invoice 
on site. 

 
Arrival 
Due to a busy period with equestrian events, our stables will only be ready by Tuesday 
evening late. Arrival is therefore only possible from Wednesday, 8th June, 08.00 hrs. Upon 
arrival please check in with the stable manager who will direct you to your stalls.  
 
Stabling 
The boxes are provided with straw. If you need extra straw or shavings, this can be 
purchased on site via the Show Office. Hay is not available.  
 
If you choose to stable at your truck, the stables must be covered and stall mats are 
mandatory. € 100 deposit to be paid on site and will be refunded after the OC has checked 
that the place is left behind clean and without damage to the footing. 
 
Other 

- You will receive the Declaration Form for the Horses & Grooms upon arrival. Please 
fill it in, take a photo and send it back to the Show Office via WhatsApp minimum 1 
hour (but the sooner the better) before your start time in Dressage  
(+31 654 67 43 96) or bring it in personally at the Show Office. 

- Starting orders, results, maps and other information will be available via the 
WhatsApp Group. Invitation/QR Code will follow later. 

- Dutch drivers will use their own carriage numbers 
- International drivers will be designated a number by the organisation 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. 
 
 
 

https://www.hoefnet.nl/en/kalender-uitslagen-startlijsten/valkenswaard-2022/
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Course walk 
There is no official course walk for the marathon sections. The A-and B-section can be 
inspected on foot or by bicycle. Motorized vehicles are NOT allowed in the A-and B-
section.  
 
Competitors Parties 
The public bar on the terrace of the Club House is open from Wednesday to Saturday. On 
Saturday evening there will be a Party with DJ on the terrace of the Club House. 
 
 
Hotel accommodation 
DVI has an agreement with Center Parcs De Kempervennen: 
https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland/fp_KV_vakantiepark-de-kempervennen 
 
VIP packages 
We have special VIP-packages available for you and your sponsors. Please contact our 
chairman Ludo Hertroijs for more information: ludohertroijs@gmail.com 

 
 

We look forward to welcoming you in Valkenswaard! 
  
Kind regards, 
On behalf of the Organising Committee 
 
Cindy Timmer (+31 654 674396) 
Show Office 
 
 
 

https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland/fp_KV_vakantiepark-de-kempervennen
mailto:ludohertroijs@gmail.com

