
Inschrijfformulier Verkleed Dressuur     
         10 december 2016 

 

Ruitervereniging Manege Vreehorst heeft als thuishaven ‘Manege Vreehorst’ aan de Veurseweg in Voorschoten. En is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel in Leiden. Manege Vreehorst is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. 

 

LEES VOOR HET INVULLEN ALLE REGELS EN VOORWAARDEN GOED DOOR 
 

LET OP! Het inschrijfformulier bestaat uit meerdere pagina’s! 
Vul gevraagde gegevens s.v.p. duidelijk en met blokletters in. 

 
 
Kruis aan wat van toepassing is. Geef bij deelname van groep het aantal deelnemers aan. 
Zie voorwaarden/laatste pagina voor toelichting diverse categorieën  
Solo Duo Groepen (max 6 deelnemers, min. 14 jaar) 

□ Niveau 1 (zonder 

galop) 

□ Niveau 1 (zonder 

galop) 
□ groep met galop:  ____ deelnemers 

□ Niveau 2 □ Niveau 2  

□  Niveau 3 □ Niveau 3  

 
Naam groep/duo: 

 

 
Muziekkeuze (artiest & titel)  
Muziek dient 4 december bekend te zijn bij het wedstrijdsecretariaat! 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deelnemer 1 
Naam: 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

 
Geboortedatum: 

 
                                                              

 
E-mailadres: 

 
 

 
Kruis aan wat van toepassing is.  

 RV-lid manegepony/paard € 10, -  Geen RV-lid manegepony/paard € 20, - 

 RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 6, -  Geen RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 10, - 

 RV-lid privépony/paard elders gestald: € 10, -  Geen RV-lid privépony/paard elders gestald** € 20, - 

□ Manegepaard/- pony □ Eigen pony/paard 

1.) Naam:  

2.)  

3.)  

 
 
 
Handtekening deelnemer 1*:  

 
 

Meerdere deelnemers? Vul dan de volgende pagina’s in! 
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Deelnemer 2 
Naam: 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

 
Geboortedatum: 

 
                                                              

 
E-mailadres: 

 
 

 
Kruis aan wat van toepassing is.  

 RV-lid manegepony/paard € 10, -  Geen RV-lid manegepony/paard € 20, - 

 RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 6, -  Geen RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 10, - 

 RV-lid privépony/paard elders gestald: € 10, -  Geen RV-lid privépony/paard elders gestald** € 20, - 

□ Manegepaard/- pony □ Eigen pony/paard 

1.) Naam:  

2.)  

3.)  

 
 
Handtekening deelnemer 2*:  

 
 
Deelnemer 3 
Naam: 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

 
Geboortedatum: 

 
                                                              

 
E-mailadres: 

 
 

 
Kruis aan wat van toepassing is.  

 RV-lid manegepony/paard € 10, -  Geen RV-lid manegepony/paard € 20, - 

 RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 6, -  Geen RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 10, - 

 RV-lid privépony/paard elders gestald: € 10, -  Geen RV-lid privépony/paard elders gestald** € 20, - 

□ Manegepaard/- pony □ Eigen pony/paard 

1.) Naam:  

2.)  

3.)  

 
 
 
Handtekening deelnemer 3*:  
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Deelnemer 4 
Naam: 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

 
Geboortedatum: 

 
                                                              

 
E-mailadres: 

 
 

 
Kruis aan wat van toepassing is.  

 RV-lid manegepony/paard € 10, -  Geen RV-lid manegepony/paard € 20, - 

 RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 6, -  Geen RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 10, - 

 RV-lid privépony/paard elders gestald: € 10, -  Geen RV-lid privépony/paard elders gestald** € 20, - 

□ Manegepaard/- pony □ Eigen pony/paard 

1.) Naam:  

2.)  

3.)  

 
 
 
Handtekening deelnemer 4*:  

 
 
Deelnemer 5 
Naam: 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

 
Geboortedatum: 

 
                                                              

 
E-mailadres: 

 
 

 
Kruis aan wat van toepassing is.  

 RV-lid manegepony/paard € 10, -  Geen RV-lid manegepony/paard € 20, - 

 RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 6, -  Geen RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 10, - 

 RV-lid privépony/paard elders gestald: € 10, -  Geen RV-lid privépony/paard elders gestald** € 20, - 

□ Manegepaard/- pony □ Eigen pony/paard 

1.) Naam:  

2.)  

3.)  

 
 
 
Handtekening deelnemer 5*:  

 
 
 
 
 
 



Inschrijfformulier Verkleed Dressuur     
         10 december 2016 

 

Ruitervereniging Manege Vreehorst heeft als thuishaven ‘Manege Vreehorst’ aan de Veurseweg in Voorschoten. En is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel in Leiden. Manege Vreehorst is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. 

 

Deelnemer 6 
Naam: 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

 
Geboortedatum: 

 
                                                              

 
E-mailadres: 

 
 

 
Kruis aan wat van toepassing is.  

 RV-lid manegepony/paard € 10, -  Geen RV-lid manegepony/paard € 20, - 

 RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 6, -  Geen RV-lid privépony/paard gestald op Vreehorst € 10, - 

 RV-lid privépony/paard elders gestald: € 10, -  Geen RV-lid privépony/paard elders gestald** € 20, - 

□ Manegepaard/- pony □ Eigen pony/paard 

1.) Naam:  

2.)  

3.)  

 
 
 
Handtekening deelnemer 6*:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Door ondertekening van dit formulier verklaart men zich akkoord met de voorwaarden en verklaart men de organisatie 

op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade van welke aard dan ook en derhalve voor eigen rekening en risico 
deel te nemen aan dit evenement. Indien onder de 18 jaar is ondertekening door de wettige vertegenwoordiger 

(ouder/voogd) verplicht. 
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VOORWAARDEN EN REGELS 
Lees onderstaande goed door voordat je je inschrijft: er staan belangrijke data in! 

 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Ruitervereniging Manege Vreehorst. Als lid van de ruitervereniging kun je tegen 
gereduceerd tarief meedoen, je moet wel het de contributie over het lopende jaar hebben voldaan.  
 
Lid worden van de ruitervereniging kan door middel van het invullen van het ‘inschrijfformulier Lidmaatschap 
Ruitervereniging’. Het formulier kun je downloaden op www.vreehorst-rv.nl of vind je in de informatiehoek van de 
vereniging in de kantine. 
 
Voor dressuurwedstrijden is het ‘Wedstrijdregelement dressuurwedstrijden RV VReehorst’ opgesteld. Het reglement is te 
lezen op  www.vreehorst-rv.nl. Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met het reglement. 
 

Inschrijven 
Vul het formulier duidelijk in en stop de in de brievenbus in de kantine. Inschrijving is alleen geldig wanneer alle gegevens 
zijn ingevuld. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een wettige vertegenwoordiger (ouder/voogd) het formulier 
ondertekenen. 
 
Voor de Verkleed Dressuur geldt een maximumaantal deelnemers van 50 personen.  
 

Reglementen Verkleed Dressuur 
Verkleed Dressuur is toegestaan voor alle ruiters die op Manege Vreehorst lessen volgen. Wanneer een ruiter geen ervaring 
heeft met dressuurwedstrijden is goedkeuring van de instructie nodig. Bij twijfel over deelname/niveau overlegt het 
wedstrijdsecretariaat met de instructeur(s). De deelnemer(s) wordt tijdig geïnformeerd door het wedstrijdsecretariaat over 
deelname. 
 
Ruiters die zich willen inschrijven als groep, moeten minimaal 14 jaar oud zijn. Een groep mag niet groter zijn dan 6 
personen. Het wedstrijdsecretariaat bepaalt samen met de instructeurs of de groepen verantwoord zijn en mogen starten. 
Groepen schrijven zelf een aangepaste dressuurproef, met galoponderdelen. De proef moet minimaal een week voor de 
wedstrijd zijn ingeleverd en goedgekeurd. 
 
Muziek mail je uiterlijk 4 december 2016 naar wedstrijden.vreehorst@gmail.com. Op de wedstrijddag neem je de muziek 
mee op USB-stick o.v.v. na(a)m(en) deelnemer(s). 
 
Versieringen op het paard mogen niet in de weg zitten en/of de veiligheid van de ruiter of het dier in gevaar brengen, 
Versieringen moeten stevig worden bevestigd. De ringmeester/organisatie kunnen ten alle tijden versieringen weigeren c.q. 
laten verwijderen wanneer zij hier goede reden voor zien. Glitterspray, verf e.d. op de vacht van het dier zijn niet 
toegestaan, net als oornetjes, bandages en scherpe voorwerpen aan de versieringen.  
 
Uitslagen worden niet in het FNRS paspoort bijgeschreven en er zijn geen winstpunten te verdienen.  
 

Toelichting verdeling diverse categorieën 
Solo: niveau 1: zonder galop / niveau 2: ongeveer F6 / niveau 3: ongeveer F10 
Duo: niveau 1: zonder galop / niveau 2: ongeveer F6 / niveau 3: ongeveer F10 
Groepen: eigen proef 
 
Groepen en de deelnemers in de proeven op niveau 3 rijden met een handicap. Deze wordt op de wedstrijddag bekend 
gemaakt. 
 

Betaling 
Deelnamekosten zijn gelijk aan de FNRS-dressuurwedstrijden. Betalen doe je op de wedstrijddag (het liefst gepast) contant 
bij een van de bestuursleden of vrijwilligers.  
 

Annuleren 
Annuleren van deelname kan tot de publicatie van de startlijst zonder betalingsverplichting via 
wedstrijden.vreehorst@gmail.com.  Daarna dient het volledige inschrijfgeld alsnog te worden betaald. Deelnemers die niet 
betalen of niet komen opdagen worden uitgesloten van deelname aan alle komende activiteiten tot de betaling is voldaan. 
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