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COMPLEET 

Stallen, sanitair, catering en fraaie hindernissen. Het is er allemaal. 

 

 

COMPACT 

Alle hindernissen bij elkaar, parkeren en camping dichtbij. 

 

 

UITDAGEND 

Een competitief deelnemersveld en spectaculaire hindernissen. 

 

 

 

VLAMMEN IN DE BETUWE 



oen duidelijk werd dat door omstandigheden dit jaar de SGMW te Beesd 

wederom niet door kon gaan zijn wij direct gaan nadenken en 

onderzoeken wat voor een nieuwe mogelijkheden er waren om alsnog 

een mooie wedstrijd te kunnen organiseren. 

Al snel werd duidelijk dat er mogelijk een alternatief was, 

Twee landeigenaren boden aan om de wedstrijd bij hen te organiseren. 

De opzet van de wedstrijd en terreinindeling bleek haalbaar. 

Maanden van voorbereiding zoals zoeken naar goed hindermateriaal, een prima 

parcoursbouwer en natuurlijk bouwen van hindernissen resulteerde in wat nu is 

opgebouwd. 

Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. 

 

Wij wensen u plezierige dagen en een goede wedstrijd  onder het motto: 

 

T 

VLAMMEN IN DE BETUWE 



Belangrijke informatie: 

 
https://chat.whatsapp.com/EDUuubrAr35GgcZB6Z3AnI 

 

Locatie: 

Fam. Van Tuijl 

Diepersestraat 1a 

4182PJ  Neerijnen 

 

Campingterrein open: 

donderdag 12 uur. 

 

Indeling camping/parkeerterrein: 

P1: voor deelnemers die overnachten 

P2: voor deelnemers die niet overnachten 

P3: voor bezoekers 

 

Secretariaat (06-27066153)  open: 

Donderdag 15 uur  

Vrijdag en zaterdag 7 uur 

 

Het secretariaat bevindt zich op het hoofdterrein. Bij aankomst graag melden op 

het secretariaat met paardenpaspoort. Deelname is op eigen risico, elke 

deelnemer is verplicht een geldig verzekeringsbewijs te hebben, dit zal 

steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Startlijsten en resultaten worden ook 

gedeeld via Hoefnet en whatsapp. Communicatie tijdens de wedstrijd vindt ook 

plaats via whatsapp. 

 

 

 

 



Stallen:  

De stallen bevinden zich op het campingterrein tegenover het hoofdterrein. Op 

het secretariaat is de stalindeling aanwezig. Elke stal is al voorzien van 

informatie m.b.t. naam deelnemer. Graag je stal voorzien van een correct 06-

nummer, dit in geval van calamiteiten. De stallen zijn standaard voorzien van 

stro. Indien andere bodembedekking is gewenst, dit graag vooraf aangeven zodat 

wij de stal leeghouden. Deze bodembedekking dient zelf meegenomen te 

worden. 

 

Parcoursverkennen: 

Donderdag vanaf 15 uur. 

 

Briefing: 

Vrijdag 20 uur bij cateringtent, aansluitend tijd voor een gezellig drankje met 

muziek. 

 

Dierenarts: 

Dierenartspraktijk G. Mensen spoed: 0345-652353 

Boonakkerweg 3, 4158 LG Deil 

 

Wedstrijdleiding: 

Kees van Tuijl 06-51377142 

 

EHBO: 

Via wedstrijdsecretariaat. 

 

Arts: 

Via wedstrijdsecretariaat of EHBO, of, ’s avonds en ’s nachts,:  

Huisartsenpost Gelders Rivierenland, uitsluitend na tel. afspraak: 0900-7060504 

President Kennedylaan 1A 4002 WP Tiel (bij ziekenhuis). 

 

Hoefsmid: 

Via secretariaat. 

 

 


