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Men-Trec Vorstenbosch, 23 & 24 juni 2018 
 

Gegevens Menner,Groom en paard(en) (één formulier per combinatie/aanspanning 
invullen) 
Naam Menner  Postcode . 

Straat  Plaats  

Mobiel nummer  Leeftijd 
deelnemer 

 

E-mail adres  NHAV-lidnummer  

Naam Groom  Postcode  

Straat  Plaats  

Mobiel nummer  Leeftijd  

E-mail adres  NHAV-lidnummer  

Naam Groom  Postcode  

Straat  Plaats  

Mobiel nummer  Leeftijd  

E-mailadres  NHAV-lidnummer  

 

Naam paard  Leeftijd paard  

Stokmaat  Geslacht paard  

Eigenaar paard  

Naam paard  Leeftijd paard  

Stokmaat  Geslacht paard  

Eigenaar paard  

Naam paard  Leeftijd paard  

Stokmaat  Geslacht paard  

Eigenaar paard  

Naam paard  Leeftijd paard  

Stokmaat  Geslacht paard  

Eigenaar paard  

 

Gegevens eventuele begeleiders / vrijwilligers 
Naam   

Straat  

Postcode + plaats  

Leeftijd  

E-mailadres  

 

Klasse en rubriek (aankruisen wat gewenst) 
 beginner      
 gevorderd  

 Pony A Enkelspan  Pony Enkelspan  Paard Enkelspan  
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 Pony A Dubbelspan   Pony Dubbelspan  Paard Dubbelspan 
 Pony A Meerspan/Tandem   Pony Meerspan/Tandem  Paard Meerspan/Tandem 

 
 

Reserveringen (aankruisen wat gewenst, resp. doorhalen wat niet van toepassing is) 
 aantal     aantal 

pers.       nacht 

                                                    Paddock (per paard/per nacht) €     5  

                                                                                                        Box (incl. stro/hooi) per paard/per nacht) €   25  

                                                   Kampeerplaats (per persoon/per Nacht) €     5  

                                                  Borg Paddock €   10  

   Borg Rugnummer €   10  

  

   Ontbijt Zaterdag €     5  

   Lunch pakket Zaterdag €     7.50  

   BBQ ZaterdagAvond €   17.50  

   Ontbijt Zondag €     5  

   Lunch Zondag €     7.50  

Dieet  Ja/Nee  Zo ja wat voor:    

Vegetarisch Ja/Nee   

 

Algemene informatie  

Evenement Men-Trec Vorstenbosch 

Datum 23 & 24 juni 2018 

Locatie Smalltown Horse Stables, Watersteeg1, 5476 KW Vorstenbosch 

Organisatie Evelien Besseling, Björn Schotte, Fred van Vliet 

Correspondentie > email  Stichtingdebrabantsemensport@gmail.com 

Telefoon 0683703138 (Evelien) 

Sluitingsdatum inschrijving 17 juni 2018 

 

Overige informatie  
Toelichting evenement 
Een twee daagse wedstrijd, waarbij plezier maken voorop staat! Men-Trec gaat voornamelijk over de 
samenwerking tussen menner,groom en paard(en) zodat deze samen een trektocht kunnen maken. Er 
wordt een buitenrit gemaakt aan de hand van een zelf ingetekende kaart, en er wordt een hindernissen 
parcours gereden. In het hindernissen parcours komt men allerlei situaties tegen die men in een trektocht 
ook kan tegen komen. 
Zaterdag wordt de buitenrit gereden ook wel POR genoemd, deze rit zal tussen de 20 en 25 km lang zijn, en 
gaat over asfalt, zandpaden en zandpaden door de bossen. Op de pauze plaats zal er wat te drinken voor 
mens en dier zijn. Zondag wordt het hindernissen parcours gereden, dat bevind zich op het wedstrijd 
terrein en allemaal gras. 
 
Nadere informatie is te vinden op www.mentrec.nl en https://www.facebook.com/Stichting-De-
Brabantsemensport-295938054160559/ 
 
De reglementen van de Basis-Men-Trec en hindernisbeschrijvingen zijn te vinden op www.NHAV.nl en 
www.mentrec.nl 
 

http://www.mentrec.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-De-Brabantsemensport-295938054160559/
https://www.facebook.com/Stichting-De-Brabantsemensport-295938054160559/
http://www.nhav.nl/
http://www.mentrec.nl/


 

 

                          
     Informatie- en 
inschrijfformulier 2018 
 

Nederlandse Hippische Activiteiten 
Vereniging 

 
 
 

 

Enting verplicht ja  
Veterinaire controle nee 
Vrijwilligers nodig ja 
Begeleiders toegestaan ja en zo ja: eventueel ook reserveren voor slapen en maaltijden 
  

 

Prijslijst 
Inschrijf-en startgeld leden NHAV totaal €    35 

Inschrijf-en startgeld niet leden totaal €    40 

      

Paddock (per paard/per nacht) €     5 

Box (incl. stro/hooi) per paard/per nacht) €   25 

Kampeerplaats (per persoon/per Nacht) €     5 

Hooi (kleine pakken) €     5 

Borg Paddock €   10 

Borg Rugnummer €   10 

  

Ontbijt Zaterdag €     5 

Lunch pakket Zaterdag €     7.50 

BBQ ZaterdagAvond €   17.50 

Ontbijt Zondag €     5 

Lunch Zondag €     7.50 

 

Annulering 

Bij annulering vóór de sluitingsdatum worden alle reeds betaalde kosten  m.u.v. administratiekosten ad € 
10,= , gerestitueerd. 

Bij annulering na de sluitingsdatum tot 5 dagen vóór het evenement worden de reserveringen 
gerestitueerd (dus niet het inschrijf- en startgeld). 

Bij annulering binnen 2 dagen vóór het evenement vindt geen restitutie plaats. 

 
 
 
 

Voorwaarden en disclaimer 
Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de informatie, 
voorwaarden en disclaimer zoals weergegeven op dit informatie- en inschrijfformulier, alsmede kennis te 
hebben genomen van en akkoord te gaan met de reglementen. 

Deelnemer verklaart, middels ondertekening van dit inschrijfformulier, de risico’s van aanwezigheid bij en 
deelname aan dit evenement te accepteren.  
De organisator, noch de eigenaar van de accommodatie, kan derhalve aansprakelijk gesteld worden.  

Deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat hij bij wet aansprakelijk blijft voor door deelnemer (of 
diens paard) veroorzaakte schade. Wij adviseren de eigen WA-verzekering op uitsluitingen te controleren. 

Deelnemers, grooms, begeleiders en vrijwilligers dienen alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 

Iedereen die met een aanspanning deelneemt is verplicht een goedgekeurde (CE/EN 1384 of CE/VG1) 
veiligheidshelm, alsmede geschikte kleding en schoeisel te dragen. Ook dient het harnachement conform 
regelgeving NHAV te bestaan uit een menwagen, tuig  en een hoofdstel incl. leidsels, mits deze voldoende 
veilig zijn, dit ter beoordeling van de organisator. 
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Door het insturen van het inschrijfformulier ontstaat de verplichting het inschrijf- en startgeld te betalen en 
binnen 2 weken na inschrijving op rekeningnummer NL 16 INGB 0664592031 t.n.v. E. Besseling o.v.v men-
trec/Naam Menner. Indien niet binnen deze termijn is betaald, vervalt de inschrijving zonder herinnering, 
maar blijft de betalingsverplichting bestaan. 

Dit inschrijfformulier eerst downloaden en opslaan in je eigen documenten, dan invullen en als bijlage per 
mail sturen naar mailadres  

Het inschrijfformulier moet ter plaatse vóór aanvang van het evenement ondertekend worden, waarmee de 
deelnemer aangeeft eveneens akkoord te gaan met de bepalingen in dit document. 
Ruiters jonger dan 18 jaar dienen een ondertekend inschrijfformulier te overhandigen; ouder 
(verzorger/voogd) verklaart met ondertekening dat hij/zij akkoord gaat met de deelname van zijn/haar kind 
aan dit evenement.  
 

 
Datum       Plaats  
 
Naam deelnemer     Handtekening deelnemer  
 
 
Handtekening ouder/verzorger/voogd (bij deelnemers < 18 jaar):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige Informatie: 
 

• Het wedstrijdsecretariaat is geopend vanaf vrijdag 18.00 uur – 21.00 uur. Zaterdag vanaf 8.30 uur 
– 20.00 uur.  Zondag vanaf 8.30 uur – 18.00 uur. 
Deelnemers en begeleiders eerst melden op het secretariaat. 

 

• Borg rugnummer en Paddock 
Voor het rugnummer dient een borg betaald te worden, de borg wordt terugbetaald aan de 
deelnemer zodra het rugnummer na afloop van de wedstrijd wordt ingeleverd op het secretariaat. 
 
Voor paddocks moet ook een borg betaald worden, de paddocks dienen schoon opgeleverd te 
worden. Als bij controle blijkt dat deze goed schoongemaakt is, krijgt de deelnemer zijn borg 
terug. 

 

• Overnachtingsmogelijkheden: 
Er kan op het terrein van Smalltown Horse Stables overnacht worden in tent/trailer/vrachtwagen, 
Ivm de beschikbare ruimte graag aangeven of je overnacht in tent/trailer/vrachtwagen. 
Er is geen stroom op het kampeerterrein. 
Paddocks 4x4 meter, zelf paaltjes, draad en stroomapparaat meennemen. 
Bij Smalltown Horse Stables zijn een aantal boxen beschikbaar, op tijd reserveren vanwege het 
beperkte aantal boxen. 
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• Begeleiders/Vrijwilligers 
Begeleiders kunnen ook gebruik maken van de catering, graag vermelden op het 
inschrijfformulier. 
Vrijwilligers krijgen het hele weekend gratis eten en drinken. 


