
 

 

 
Vraagprogramma Kür op muziek C.H. Oosterwolde 

 
 op zondag 31 mei 2020 
  

 
Organisatie:     Stichting Concours Hippique Oosterwolde 

  
Instellingsnummer:   51517 

  
Wedstrijdnummer:    W051535   
 
Internet:     www.choosterwolde.nl    

  
Inschrijvingen voor:   21 mei 2019  

  
Via wedstrijdsecretariaat naar:  Mw. M. Wierenga, tel. 06-20882069 
      Mw. H. Rutgers, tel. 06-53978429 

       E-mail : paarden@choosterwolde.nl 
       d.m.v een KNHS inschrijfformulier te mailen 
 

Inschrijfgeld overmaken op IBAN: NL 33 RABO 034.99.40.347  t.n.v. C.H. Oosterwolde 
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Kür op muziek voor pony’s 
 
 Kür op muziek voor pony’s,  vanaf klasse L.  

 Klasse L (proef 47), Klasse M (proef 48), Klasse Z1  (proef 49), Klasse Z2  
Inschrijfgeld:  € 9,00 

 Prijzen:  €  20,00, € 15,00, € 12,00, € 10,00 en volgprijzen € 9,00. 
 Inschrijven dmv een KNHS-inschrijfformulier naar paarden@choosterwolde.nl 
 
 Klasse L en M evt. in handicap conform art.5 van het wedstrijdreglement. 
 Klasse Z1 en Z2 evt. in handicap conform art.5 van het wedstrijdreglement. 

 

 
Kür op muziek voor paarden 
 
Vrije Kür op Muziek, L- Niveau ( proef 47)  
Inschrijfgeld: € 12,50.  
Prijzen:  € 35,00, € 25,00, € 20,00, € 15,00 en volgprijzen  € 12,50.  
 
Vrije Kür op Muziek, M- Niveau (proef 48)  
Inschrijfgeld: € 12,50.  
Prijzen:  € 35,00, € 25,00, € 20,00, € 15,00 en volgprijzen  € 12,50.  
 
Vrije Kür op Muziek, Z1 (proef 49) en Z2 -Niveau   
Inschrijfgeld: € 12,50.  
Prijzen:  € 45,00, € 35,00, € 25,00, € 15,00 en volgprijzen € 12,50.  
 
Vrije Kür op Muziek, ZZ-Licht - Niveau  
Inschrijfgeld: € 12,50.  

 Prijzen:   € 45,00, € 35,00, € 25,00,  € 15,00 en volgprijzen € 12,50.  
  

Kür L en M event. in handicap conform art. 5 van het wedstrijdreglement.  
Kür Z1 ,Z2 en ZZ-Licht event. in handicap conform art. 5 van het wedstrijdreglement.  

 
 
Kür op Muziek voor meertallen: 
Kür op Muziek, 4-tallen pony’s, vanaf klasse L 
Klasse L, Klasse M en Klasse Z 

 Inschrijfgeld: € 12,50 per proef. 
Prijzen:  Kunst- en gebruiksvoorwerpen. 
 
Kür op Muziek, 4-tallen paarden, vanaf klasse L 

 Klasse L, Klasse M, Klasse Z en Klasse ZZ 
 Inschrijfgeld: € 12,50 per proef. 

Prijzen:  Kunst- en gebruiksvoorwerpen. 
 

 
*** Muziek mag worden aangeleverd op USB of CD. Graag een uur voor aanvang van Kür

  op muziek de muziek inleveren op het secretariaat! 

 
Graag vooraf per mail het toegestuurde document voor omroeper ingevuld

  terug sturen! 
 



 

 

Algemene bepalingen 
 
 

1. Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. 
 

2. Bestuursleden, jury noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm 
dan ook aan personen, paarden/pony’s en/of materiaal. 

 
3. Alleen inschrijvingen gedaan via "Mijn KNHS' of via een KNHS-inschrijfformulier met duidelijke vermelding van het 

adres van de deelnemer worden geaccepteerd. De wedstrijd uitschrijvende vereniging behoudt zich het recht voor 
bij voldoende inschrijvingen, de inschrijftermijn vervroegd te sluiten en bij onvoldoende inschrijvingen de betreffende 
rubriek samen te voegen of te doen vervallen waarvan tijdig de inschrijver melding zal worden gedaan. 

 
4. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid tot controle op het gebruiken  van ongeoorloofde middelen en 

medicijnen. 
 
5. De deelnemers dienen een geldige startpas en paardenpaspoort met chipidentificatienummer op verzoek te kunnen 

tonen. 
 
6. Deelnemers dienen tenminste vijf minuten voor de starttijd bij de dressuurring of de springring aanwezig te zijn.  

Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
 
7. De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Ook heeft zij de bevoegdheid prijzen 

in te houden. E.a. in overleg met de Federatievertegenwoordiger. 
 
8. De organisatie zorgt voor (dier)geneeskundige hulp alsmede voor een hoefsmid op het terrein. Bij gebruik hiervan 

zijn de kosten voor rekening van de betrokken deelnemers. 
 
9. In alle gevallen waarin de bepalingen en het reglement niet voorzien beslist het bestuur, in overleg met de Federatie-

vertegenwoordiger. 
 

10. Inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op  rekeningnummer NL 33 RABO 034.99.40.347  t.n.v. C.H. 
Oosterwolde o.v.v. de verenigingsnaam en informatie betreffende combinaties. Bij betaling op wedstrijddag wordt 
een opslag van € 2,00 per combinatie berekend. Bij niet nakomen van betaling vooraf of op wedstrijddag, ontvangt 
ruiter/amazone een factuur met daarop het verschuldigde inschrijfgeld en € 5,00 opslag per combinatie.  

 
11. Inschrijving verplicht tot betaling. Het inschrijfgeld vervalt in alle gevallen aan de organiserende vereniging (na 

sluitingsdatum) conform art. 43. 
 
12. Bij dressuur is de ex-aequoregeling zoals opgenomen in het wedstrijdreglement van toepassing (art.137, lid 8). 

 
13. Bij onvoldoende deelname per rubriek, heeft de organisatie het recht om de desbetreffende rubriek samen te 

voegen met een hogere of lagere klasse, zoals vermeld volgens de handicapregeling uit het Algemeen/Discipline 
Wedstrijdreglement. Bij onvoldoende deelname tijdens de handicapregeling, kan de organisatie over wegen de 
desbetreffende rubriek te laten vervallen. 

 


