
 

Algemeen: 

- Het evenement is NIET toegankelijk voor publiek. Alleen de ruiter met max. 1 

begeleider/groom worden toegelaten.  

- Naam, adres, telefoonnummer en emailadres van elke persoon die het terrein wenst te 

betreden, dient voor maandag 31 augustus te worden aangemeld middels bijgaand 

formulier.  Alleen personen die zijn aangemeld, zullen toegang krijgen tot het domein. 

Deze gegevens zullen na 2 weken worden vernietigd. Bij aankomst zal iedereen die 

geregistreerd is een bandje krijgen dat ten allen tijde zichtbaar gedragen moet worden. 

- Men wordt verzocht om de aangegeven looplijnen te volgen en niet kriskras over het terrein 

te wandelen. Het is sowieso niet toegelaten om rondom de pistes groepjes te vormen.  

- Rondom de pistes zullen zitplaatsen worden voorzien waar men met max. 3 personen aan 

kan zitten.  

- Er is een restaurant aanwezig waar men aan tafel bediend zal worden.  

- Iedereen wordt verzocht om niet onnodig op de terreinen aanwezig te blijven.  

Stallen: 

- Verplichte stalling voor alle deelnemende paarden 

- Aankomst stallen: woensdag 2 september vanaf 08h00 

- Stalwensen (naast elkaar of hoekbox) dienen te worden doorgeven voor zaterdag 30 

augustus per mail: sport@zangersheide.com 

- Aankopen in de stallen dienen direct CASHLESS betaald te worden; dit kan met een bank- of 

creditkaart. Er kan niets op rekening worden verkregen. 

-  

Sportief: 

- In de paddock is het voor de begeleiders verplicht om handschoenen te dragen.  

- Het secretariaat zal alleen telefonisch (089.73.00.17) of per mail (sport@zangersheide.com) 

bereikbaar zijn. Communicatie met de ruiters zal via de Equipe app gaan.  

- Deelname aan de troosting dient via de app van Equipe te worden aangemeld, ten laatste 1 

uur na afloop van de 2e ronde. 

- Er worden geen start- en resultatenlijsten uitgedeeld 

- Paardenfotograaf is aanwezig voor het maken van foto’s, de verkoop van beeldmateriaal 

verloopt via hun website: www.paardenfotograaf.com 

 

We wijzen jullie er op dat indien men zich niet houdt aan bovenstaande regels of de aanwijzingen 

van het aanwezige personeel niet opvolgt men verwijderd zal worden van het terrein en dus ook 

uitgesloten wordt van de competitie.  

Samen zullen we er voor iedereen een mooi en veilig evenement van kunnen maken! 
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