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Cross-Event Velden 23 & 24 september 2017 
 

VRAAGPROGRAMMA 
 
Eventing blijkt een tak van de paardensport die steeds populairder wordt. Steeds  meer ruiters en amazones kiezen 
ervoor om ook eventing te gaan rijden. Organiserende verenigingen krijgen vaak te maken met lange wachtlijsten. Als 
vereniging vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk ruiters en amazones kennis kunnen maken met de 
eventingsport, zowel met als zonder startkaart. 
 
Op zaterdag 23 september a.s. organiseren wij daarom dit jaar laagdrempelige crosstrainingen. De trainingen worden 
verzorgd in groepjes van 4 a 5 pony’s / paarden en worden gegeven door ervaren trainers. De hindernissen hebben een 
hoogte variërend van bixie t/m 90 cm waarbij rekening gehouden wordt met het niveau van de combinaties die zich 
hiervoor aanmelden. De trainingen duren ongeveer 1 uur. 
 
De hindernissen die we gebruiken voor de trainingen en de oefenwedstrijd staan in beide rijhallen en op ons 
buitenterrein. Zowel tijdens de trainingen als tijdens de oefenwedstrijd zullen we gebruik maken van al deze 
hindernissen. 
 
Op zondag 24 september organiseren we een oefencross over een mooi parcours in en rondom manege De Molendijk. 
’s Morgens zal onder begeleiding van een instructeur gezamenlijk de cross verkend worden. Hierbij krijgen de 
deelnemers een uitgebreide toelichting. Vervolgens zullen we van start gaan met de oefenwedstrijd. Op deze dag is ook 
een dierenarts aanwezig die informatie kan geven over het keuren van de paarden / pony’s bij een cross. Voor de 
oefencross kan voor 3 verschillende hoogtes worden ingeschreven. Dit aub duidelijk vermelden op het 
inschrijfformulier. Keuze uit: 
Bixie (30/50 cm) - 60/70 cm - 80/90 cm 
 
Het rijden met een bodyprotector is op beide dagen verplicht! 
 
Je kunt je inschrijven voor alleen een training, alleen de oefenwedstrijd of een training en de oefenwedstrijd.  
Inschrijven is mogelijk middels het bijgevoegde inschrijfformulier tot uiterlijk 20 september. 
Kosten: 
€ 15,- voor de training op zaterdag 23 september 
€ 10,- voor de oefenwedstrijd op zondag 24 september 
 
Inschrijfformulieren kunnen gemaild worden naar: 
crossevent@psvzeldenrust.nl 
Inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL45RABO0153596902 
t.n.v. Paardensportvereniging Zeldenrust 
o.v.v. Naam Ruiter + Naam paard/pony + Cross-Event   
 
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 23 en 24 september!  
 
Met sportieve groet, 
 
Het bestuur van PSV Zeldenrust 

http://www.psvzeldenrust.nl/
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Inschrijfformulier Cross-Event Velden 

23 & 24 september 2017  
 

Naam ruiter/amazone:  

Leeftijd ruiter/amazone: 
 

 

Woonplaats:  

Naam rijvereniging:  

Hoogst behaalde klasse van de 

ruiter/amazone: 
 

Dressuur klasse: 

Springen klasse: 
SGW klasse: 

Naam paard/pony:  

Leeftijd paard/pony  

Deelnemen aan de crosstraining op 23 
september (€ 15,-): 

Ja / Nee 

Deelnemen aan de oefencross op 24 

september (€ 10,-): 

Ja / Nee 

Gewenste hoogte voor de cross hindernissen 
tijdens de oefenwedstrijd (aub keuze 
aangeven): 

bixie                      
60/70 cm          
80/90 cm 

Deze combinatie wordt aan de lijn begeleid: Ja / Nee 

Deze combinatie wil tijdens de wedstrijd graag 
begeleiding van een ervaren combinatie. 

Ja / Nee 

http://www.psvzeldenrust.nl/

