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Vraagprogramma zondag 16 juli 2017 
  

KÜR OP MUZIEK PAARDEN EN PONY’S  
 
 

Datum: zondag 16 juli 2017 
Voor de wedstrijd te : Eindhoven 
Locatie : Eindhovense Manege 
 : Roostenlaan 309, 5644 BR Eindhoven 
Georganiseerd door : Stichting Horse Events Eindhoven  
Aanvang  : 15.30 uur 
 
 
Algemene bepalingen: 
Inschrijvingen alleen via www.inschrijfsysteem.nl of via de website www.shee.nl 
Na inschrijving via Internet ontvangt men een e-mail bevestiging.  
Inschrijvingen zijn definitief na ontvangst van uw e-mail bevestiging. 
De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 9 juli 2017. Bij grote deelname kan de 
organisatie besluiten de inschrijfdatum te vervroegen. VOL = VOL 
Deelnemers moeten, alvorens te kunnen starten, aan hen financiële verplichtingen 
hebben voldaan. Dit middels betaling op de bankrekening 
NL 18RABO 01020 54886 met vermelding naam deelnemer en paard. 
 
Wedstrijd wordt volgens het KNHS reglement verreden. 
 
Bepalingen kür op muziek: 
Muziek s.v.p. voor aanvang wedstrijd aanleveren op audio-CD met vermelding op de 
CD welke Kür-klasse en de naam van amazone/ ruiter en naam pony/ paard.  
Tevens dient u voorafgaand aan de wedstrijd op het secretariaat een 
deelnameformulier af te halen waarop u een korte beschrijving van de door u 
gereden kür moet geven. 
Na afloop van iedere kür krijgen de combinaties een leuke en deskundige toelichting 
door onze juryleden. 
 
Inschrijfgeld is € 12,50 voor paarden en € 8,00 voor pony's. 
 
Afmeldingen moeten voor 9 juli gedaan worden na deze sluitingsdatum blijft het 
inschrijfgeld te alle tijden verschuldigd conform het wedstrijdreglement art: 43.  
Afmeldingen alleen via onderstaand e-mail voor 9 juli.  
Startlijsten kunt u vanaf 11 juli 2017 vinden op www.inschrijfsysteem.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Horse Events Eindhoven  
Email: shee@eindhovensemanege.nl   

http://www.eindhovensemanege.nl/
http://www.inschrijfsysteem.nl/
http://www.shee.nl/
http://www.inschrijfsysteem.nl/
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RUBRIEKEN : 

 
- Kür op muziek Z1 pony’s 
- Kür op muziek Z2 pony’s 
- Kür op muziek Z1 paarden 
- Kür op muziek Z2 paarden  
- Kür op muziek ZZ-L paarden 
- Kür op muziek Z en ZZ pony’s viertallen  
- Kür op muziek Z en ZZ paarden viertallen  
 

 
Prijzen: rozetten en gebruiksartikelen. 
 
  

PROGRAMMA: 
 

Kür op muziek: Pony’s klasse Z1 Kür uitgave 2016 
Aanvang: 15.30 uur 
Inschrijfgeld: €8   
Prijzen: strikken en gebruiksartikelen 
 
Kür op muziek: Pony’s klasse Z2 Kür uitgave 2016 
Aanvang: 15.30 uur 
Inschrijfgeld: €8   
Prijzen: strikken en gebruiksartikelen 
 
Kür op muziek: Paarden klasse Z1 Kür uitgave 2016 
Aanvang: Aansluitend 
Inschrijfgeld: €12.50  
Prijzen: strikken en gebruiksartikelen 
 
Kür op muziek: Paarden klasse Z2 Kür uitgave 2016 
Aanvang: Aansluitend 
Inschrijfgeld: €12.50  
Prijzen: strikken en gebruiksartikelen 
 
Kür op muziek: Paarden klasse ZZ-Licht Kür uitgave 2016 
Aanvang: Aansluitend 
Inschrijfgeld: €12.50  
Prijzen: strikken en gebruiksartikelen 

http://www.eindhovensemanege.nl/
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Kür op muziek: Paarden en pony’s klasse Z VIERTALLEN Kür uitgave 2016 
Aanvang: Aansluitend 
Inschrijfgeld: €12.50 per ruiter 
Prijzen: strikken en gebruiksartikelen 
 
Kür op muziek: Paarden en pony’s klasse ZZ VIERTALLEN Kür uitgave 2016 
Aanvang: Aansluitend 
Inschrijfgeld: €12.50 per ruiter 
Prijzen: strikken en gebruiksartikelen 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 

http://www.eindhovensemanege.nl/

