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Beste deelnemer, 

 

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor onze samengestelde menwedstrijd, tevens kampioenschap 

district zuid, welke gehouden wordt op 23 en 24 juli te Schijndel. 

 

Om alles is goede banen leiden, bijgaand een lijst met informatie. Mochten er nog vragen en/of 

opmerkingen zijn dan horen we het graag. 

 

Programma:  
Vrijdag 22 juli  

Aankomst van de deelnemers  mogelijk vanaf 12.00 uur 

17.00 –20.00 uur   wedstrijdsecretariaat geopend 

20.30 uur    briefing 

  

Zaterdag 23 juli  

7.15—20.00 uur   wedstrijdsecretariaat geopend 

8.30 uur    aanvang dressuur 

9.00 uur    aanvang vaardigheid 

20.30 uur    briefing marathon 

21.00 uur    prijsuitreiking  

  

Zondag 24 juli 

7.15—18.30 uur   wedstrijdsecretariaat geopend 

8.30 uur    aanvang marathon 

Ca . 17.30 uur    prijsuitreiking 

     huldiging kampioenen district zuid 

  

Betalen: 

Graag het inschrijfgeld van  €50,00 en eventueel het campinggeld € 50,00 stalgeld € 100,00 per 

box/stal overmaken naar ons IBAN nummer: NL53 RABO 014.71.56.734  (o.v.v. naam en 

rijtuignummer), of doorgeven dat er contant op de wedstrijd wordt betaald (indien nog niet 

doorgegeven). 

 

 

Campinggeld: 

Overnachting-/campingkosten (incl. stalling aan/op de wagen) zijn € 50.00. U kunt deze kosten 

gelijktijdig overmaken met het inschrijfgeld, of contact op de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat 

afrekenen. Mochten er meer familieleden/kennissen met een caravan o.i.d. op de camping verblijven 

dan van u zelf en/of de groom dan verzoeken wij u een vrijwillige bijdrage energiekosten af te rekenen 

bij het secretariaat. 

 

 

Wedstrijdterrein: 

De wedstrijd wordt gehouden op en rond Paardensportterrein Dungensesteeg, Dungensesteeg 10 a 

5482 ZT te Schijndel.  

Wedstrijdsecretariaat Menvereniging “D.I.O.”                                                                                                                            

José Kuppens 

Tel: 06-42129321                                                                                                                            

Email: dioschijndel@gmail.com                                                                                                                           

IBAN: NL53 RABO 014.71.56.734 

 



 

Deelnemersterrein: 

* Het deelnemersterrein is gelegen aan de Dungense steeg en toegankelijk vanaf 12.00 uur. 

* Door parkeerwachters krijgt u een plaats toegewezen. 

* Op vrijdag 22 juli is vanaf ongeveer 15.00 uur elektriciteit beschikbaar vanuit tijdelijke voedingen 

van de firma Lokhoff BV. Omdat de veiligheid op het terrein niet alleen afhankelijk is van deze 

tijdelijke kabels en verdeelkasten, maar ook van de aanwezige aansluitkabels/verlengsnoeren, willen 

wij u graag attenderen op het volgende: Bij aankomst kunt u zelf uw aansluitkabel aansluiten, mits uw 

aansluitsnoer onbeschadigd is en voorzien is van een CEE stekker (blauwe of rode aansluitstekker), 

zonder verloopsnoeren. Mocht uw installatie er de oorzaak van zijn dat de veiligheid op het terrein in 

het geding komt, dan behouden wij ons het recht om uw installatie, zonder voorafgaande melding of 

toestemming af te koppelen. 

* Elke deelnemer wordt verzocht zelf blusmateriaal bij zich te hebben. 

* Elke deelnemer wordt verzocht het afval zelf mee naar huis te nemen. 

* Nabij het deelnemersterrein is een spuitplaats aanwezig, mest graag opscheppen en deponeren op de 

daarvoor bestemde plaats, dit zal worden aangegeven. 

 

Stalling aan/op de wagen: 

Wettelijke uitgangspunten stalling aan/op de wagen 

* Permanente water voorziening 

* Vlakke vloer 

* Stabiele vloer 

* Droge ligplaats met bodembedekking 

* Vrij kunnen gaan liggen en opstaan 

* Gevrijwaard worden van extreme weersinvloeden, zorg voor schaduw 

* Aanwezigheid dak/afdak voorgeschreven 

* Aanwezigheid tocht bescherming zijzijde wagen 

* Voldoende licht en ventilatie 

* Geschikt voer voorhanden hebben 

  (Vrijheden van Brambell) 

 

Omdat we volgend jaar weer gebruik willen maken van de prachtige terreinen van diverse 

grondeigenaren verzoeken we jullie zuinig te zijn op het terrein, graag achterlaten zoals je het hebt 

aangetroffen. 

*Paarden die aan de wagen gestald worden moeten op stalmatten geplaatst worden. Dit ter 

bescherming van het terrein tegen krabben/schrapen in de grond.  

* Voorkom dat de paarden/pony’s die aan de wagen staan om op/af te tuigen krabben/schrapen in de 

grond. 

* Het is niet toegestaan om weitjes te maken.  

* Op het deelnemersterrein wordt een mesthoop ingericht. 

 

Huur stallen:  

Degene die een stal besproken hebben, kunnen gebruik maken van stallen/boxen bij Pension- en 

handelsstal De Molenheide aan de Heikampen 7. Bij aankomst eerst melden bij het 

wedstrijdsecretariaat, alvorens het paard of de pony op stal te zetten. De kosten bedragen € 100.00 per 

stal per weekend, inclusief stro. Staat uw paard/pony op een andere bodembedekking, dan verzoeken 

wij u dit zelf mee te brengen. Er kan gebruikt gemaakt worden gemaakt van de mesthoop en 

afspuitplaats van de manege. In de stallen en omgeving mag niet gerookt worden. Uiteraard is het 

gebruik van de stallen volledig op eigen risico. Voor het tussentijds uitmesten van de stal verzoeken 

wij u zelf te zorgen voor een kruiwagen/mestvork etc. 

 

Heen en weer rijders: 

Voor de deelnemers die heen en weer van huis naar het wedstrijdterrein rijden is er een apart 

parkeerterrein, dit parkeerterrein is gelegen aan de Vijverweg. In verband met de Brabantse 

kampioenschappen is het niet toegestaan te parkeren bij Pension- en handelsstal de Molenheide en aan 

de overkant. 



* Elke deelnemer wordt verzocht zelf blusmateriaal bij zich te hebben. 

* Elke deelnemer wordt verzocht het afval zelf mee naar huis te nemen. 

* Elke deelnemer wordt verzocht de mest niet op het parkeerterrein neer te gooien, maar weer mee 

naar huis te nemen. 

* Er kan gebruik gemaakt worden van de spuitplaats bij het deelnemersterrein. 

 

Spoorbreedte: 

Is er geen spoorbreedte doorgeven, dan gaan we uit van 128 cm voor een marathonwagen en 140/150 

voor een presentatiewagen, zie ook het regelement. 

 

Eigen Risico: 

Deelname is op eigen risico. Elke deelnemer is verplicht een dekkende WA verzekering te hebben. 

 

Honden: 

Zijn van harte welkom, mits aangelijnd, dit geldt voor zowel de wedstrijdterreinen als het 

deelnemersterrein. Graag zelf de uitwerpselen van uw hond opruimen! Voorkom overlast van/door uw 

hond. 

 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)  

Betreft deelnemer, vrijwilliger, bezoeker en alle overige aanwezigen. 

Voor het goed functioneren van het secretariaat en de wedstrijd willen wij u informeren over de 

wedstrijd, starttijden en resultaten.  Daarnaast maken we beeldmateriaal voor de promotie van onze 

wedstrijd. Communicatie gaat via email maar ook via websites en social media (denk hierbij aan 

Hoefnet en Facebook).  

 

Door het lezen van deze publicatie geeft u toestemming voor het gebruik van onderstaande gegevens. 

* Deelnemers: Publiceren van naam en categorie t.b.v. startlijsten en uitslagen 

* Deelnemers: Het gebruiken van mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres t.b.v. correspondentie 

m.b.t. de wedstrijd (informatie, starttijden en resultaten) 

* Alle aanwezigen: Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes waar u mogelijk op staat op 

Hoefnet en Facebook  

Wilt u geen toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens, geef dit dan zo spoedig mogelijk 

door aan het wedstrijdsecretariaat. De toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven 

redenen, gegevens en organisaties.  

 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, graag dan even melden bij het wedstrijdsecretariaat. 

 

Routebeschrijving:  

Het deelnemersterrein Dungensesteeg is te bereiken vanaf de Molendijk Noord. 

 



 
 

Te volgen route naar campingterrein/terrein heen en weer rijders 

Terrein heen en weer rijders 

Campingterrein 

Losrijterrein  

Dressuurterrein 

Marathon en vaardigheid 

Stallen Pension en handelsstal de Molenheide 

 

X het is niet toegestaan de straat De Heikampen in te rijden of te 

parkeren bij en nabij Pension- en handelsstal de Molenheide! Dit in 

verband met de Brabantse kampioenschappen springen. 
 

 

Toiletten:  

De toiletten op het hoofdterrein bevinden zich ik het clubgebouw. Op het deelnemersterrein wordt een 

toiletwagen geplaatst. Op het losrijterrein en dressuurterrein/terrein veterinaire controle zal een Dixie 

aanwezig zijn.  

 

Catering: 

De catering wordt verzorgd vanuit de kantine op het paardensportterrein, op zondag 24 juli zal er een 

frietwagen aanwezig zijn op het hoofdterrein. 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich op het hoofdterrein. Startlijsten en resultaten worden gedeeld 

via Hoefnet. Communicatie tijdens de wedstrijd vindt plaats via whatsapp, scan onderstaande QR code 

met je whatsapp-camera om deel te nemen aan de groep. 

 



 
 

Secretariaat geopend op:  vrijdag 22 juli van 17.00 – 20.00 uur 

     zaterdag 23 juli van 7.15 – 20.00 uur 

     zondag 24 juli van 7.15 – einde wedstrijd 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

* Algemeen alarmnummer: 112 

* Huisartsenpost Uden: 0900 8860 

* Tandarts: 073 547 7844 

* Wedstrijdleiding: Paul Segers 06-22970577 

* Wedstrijdsecretariaat: José Kuppens 06-42129321 

* TA: Wil Schellekens 06-12577029 

* Jury voorzitter: Marion Koornneef: 06-48325378 

* Hoefsmid: nog niet bekend, volgt 

* Dierenarts: Dierenartsenpraktijk De Meijerij 0413 472650 

 

 

Briefing en verkenning:  

Op vrijdagavond is de briefing om 20.30 uur 

Op zaterdagavond is de briefing en een uitreiking om 20.30 uur 

De prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen staat voor zondag gepland tussen 17.30 en 18.00 

uur. 

De trajecten, vaardigheid en hindernissen worden op vrijdagmiddag gekeurd en vrijgegeven door de 

TA. 

 

Verkenning vaardigheid: De verkenning van de vaardigheid is mogelijk op vrijdag en op zaterdag op 

aanwijzing van de omroep als het programma het toe laat.  

Marathon: Er zal een verplichte veterinaire keuring plaatsvinden voorafgaand aan het A- en het B-

traject en na het B-traject. De veterinaire keuring vindt plaats op het losrijterrein van de dressuur.  

 

Startlijsten en losrijden: 

De startlijst dressuur en vaardigheid worden gedeeld via Whatsapp, controleer deze goed en geef 

onmogelijkheden zo snel mogelijk aan ons door (dioschijndel@gmail.com). Controleer tevens de 

spoorbreedte, als deze niet klopt graag zo spoedig mogelijk doorgeven. 



De definitieve startlijst dressuur en vaardigheid zal vrijdag 22 juli beschikbaar zijn, de definitieve 

startlijst voor de marathon zal zaterdag 23 juli aan het eind van de dag beschikbaar zijn. Meld je tijdig 

bij de ringmeester, te laat aanwezig kan uitsluiting betekenen! We kunnen beschikken over een 

prachtig terrein voor de dressuur, graag willen we hier de komende jaren gebruik van kunnen maken, 

wees er dus zuinig op. Het is niet toegestaan op het dressuurterrein los te rijden, wordt dit toch gedaan 

dan volgt uitsluiting van de wedstrijd. 

 

Weersomstandigheden en processierups 

De voorspelling is stralend zonnig weer, zorg voor bescherming van mens en dier, anti-zonnebrand 

crème, hoofddeksel, schaduw, voldoende drinkwater etc. In de omgeving van het terrein kan 

processierups aanwezig zijn op de eikenbomen, draag zonodig beschermende kleding en laat kinderen 

en honden niet zonder toezicht tussen de bomen spelen. 

Check ook de site van de KNHS voor het hitteprotocol. 

 

Medewerkers: 

Wij hebben een groot deelnemersveld, maar ook een groot aantal medewerkers die we graag een 

volgende keer ook weer willen kunnen inzetten. Zij maken lange dagen en doen hun uiterste best om u 

een goede wedstrijd te bezorgen. Wij rekenen daarom op uw respect.  

 

Aansprakelijkheid: 

Noch de organisatie, officials, medewerkers of terreineigenaren kunnen aansprakelijk gesteld worden 

voor schade en/of verlies aan goederen, materiaal, personen, dieren, enz. 

 

KNHS: 

De wedstrijd wordt georganiseerd onder auspiciën van de KNHS. 

 

Tot ziens op onze wedstrijd! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wedstrijdorganisatie DIO Schijndel 
 

 


