13 juni 2014
‘Stal Groenendaal’ Bunschoten

MILITAIRE RUITERSPORT
VERENIGING “TE PAARD!”
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1. Organisatie
a) Bureau Internationale Militaire Sport / Wedstrijdcommissie
MRV
Onder auspiciën van het BIMS is de wedstrijdcommissie MRV
verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van dit
nationaal militair kampioenschap. Hierbij wordt ze ondersteund door o.a.
personeel van het OTC-MAN, 104 Verkenningseskadron, 42 BVE en vele
vrijwilligers.
Het NMK Springen & Dressuur wordt gereden conform KNHS reglementen,
de openstelling is wel beperkt, zie het vraagprogramma.
Voor algemene informatie over de sportkalender kunt u terecht bij:
- Plv hfd BIMS: maj Johan Groen tel 06-51150400
- Hoofd Sportcommissie KL: Elnt Jacques Ooms tel 06-51263405
Voor specifieke informatie over dit evenement kunt per email terecht bij
het secretariaat.
b) Wedstrijdleiding
Wedstrijdcommissaris:
Ritmeester W.J. Holleman, email: WJ.Holleman.01@mindef.nl
c) Wedstrijdsecretariaat
Mevr. Monique Verhagen
email: NMK.SECRETARIAAT@GMAIL.COM
d) Accommodatie
Stal Groenendaal
Zevenhuizerstraat 154
3751 LD BUNSCHOTEN
Tel.: 033 456 44 29
Fax: 033 456 55 18
info@stal-groenendaal.nl
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2. Chronologisch overzicht
OCHTENDPROGRAMMA

Ingang

Losrijden dressuur

Toiletten

Dressuur B en L

Parkeren trailers

Dressuur M en Z

Koffiepunt Secretariaat

MIDDAGPROGRAMMA

Ingang

Losrijden springrubrieken

Toiletten

Parkeren trailers

Springen BB t/m Z

Bar Secretariaat
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3. Vraagprogramma
OPENSTELLING:
-

BEPERKT

Militairen in werkelijke dienst;
Reservisten;
Burgermedewerkers van Defensie;
Leden MRV “Te Paard!”;
Personeel van het Koninklijk Staldepartement;
Overige geüniformeerden (m.u.v. mil. Kampioenschap)

Dressuur: (voor het Militair Kampioenschap moeten per combinatie 2
proeven verreden worden)
Klassen: B,L1,L2,M1,M2,Z1,Z2, ZZ-L
Per klasse wordt een prijs uitgeschreven. Voor de uitslagberekening
dressuur, wordt het gemiddelde van de twee proeven in aanmerking
genomen. Bij een gering aantal inschrijvingen kunnen klassen worden
samengevoegd en in handicap worden verreden (conform reglement
KNHS).
De Militair Kampioen is die militair (dus actief dienende en actieve
reservist) die, eventueel in handicap, vanaf klasse M1 t/m de hoogste
klasse heeft gewonnen.
Springen: (voor het Militair Kampioenschap moeten per combinatie 2
parcoursen verreden worden)
Klasse BB, B: Stijlparcours gevolgd door een klassiek parcours op stijl.
Klasse L, M, Z en ZZ: Parcours in twee fasen (winnaar rubriek) gevolgd
door een klassiek parcours direct op tijd (samen met resultaat van het
eerste parcours bepalend voor de militair kampioen).
Per klasse wordt een prijs uitgeschreven. Bij een gering aantal
inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd en in handicap
worden verreden (conform reglement KNHS).
De Militair Kampioen is die militair (dus actief dienende en actieve
reservist) die, eventueel in handicap, vanaf M t/m de hoogste klasse
heeft gewonnen.
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Extra informatie:
-

stalling beperkt beschikbaar, email naar info@stal-groenendaal.nl
t.a.v. Mark Tolboom

-

mogelijkheden huur paard B dressuur, email naar info@stalgroenendaal.nl t.a.v. Mark Tolboom

-

Dressuurproeven conform het dressuurproevenboek van de KNHS
of via de website van de KNHS (www.KNHS.nl) te downloaden

-

Inschrijfgeld €10,- / proef of parcours

-

Inschrijving uitsluitend per email o.v.v. naam, rang,
krijgsmachtdeel, naam paard en telefoonnummer d.m.v.
het KNHS inschrijfformulier!

7

4. Logistieke mededelingen
-

Door de organisatie wordt GEEN lunch verstrekt

-

Tijdens de prijsuitreiking springen is er een borrel op kosten van
de MRV

-

Diverse consumpties zijn bij de bar (buiten in het houten gebouw)
tegen contante betaling te verkrijgen

-

Eventuele stalling van uw paard via info@stal-groenendaal.nl

-

Eventuele legering van uzelf via facilitynet (intranet) of d.t.v. uw
eigen eenheid

-

Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter i.v.m. mogelijkheid
diefstal

-

Tenue is DT-rij (Tenue-6-rij) of burger wedstrijdtenue

-

Eventuele bijzonderheden of wensen dienen bij het melden of
inschrijven vernoemd te worden zodat er indien mogelijk rekening
mee gehouden kan worden
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5. Prijsuitreiking.
-

De prijzen worden uitgereikt door de voorzitter van de MRV ‘te
Paard!’; de brigade-Generaal P. Kautz, geassisteerd door een
afgevaardigde van de BIMS

- De prijsuitreiking vindt plaats (afhankelijk van het weer) in de
buitenbak voor het terras. In principe te paard tenzij anders
aangegeven

- Tijden van de prijsuitreiking staan niet vast. Het streven is om

rond 1300 uur de prijsuitreiking van de dressuur rubrieken en de
Militaire Kampioen dressuur te houden. Voor de springrubrieken
en de Militair Kampioen springen is de verwachte tijd van
uitreiking rond 1700 uur

-

Er wordt van u verwacht dat u bij de prijsuitreiking aanwezig
bent. Tenue tijdens de prijsuitreiking: DT / tenue-6 of
overeenkomstig rijtenue

-

Eventuele wijzigingen zullen ter plaatse worden omgeroepen

-

Prijzen zullen bestaan uit linten en prijzen per rubriek. Voor de
militaire kampioenen zijn extra prijzen ter beschikking gesteld
door de BIMS en de MRV. Tevens is er een extra prijs voor de
beste ruiters in de BL rubrieken (in handicap ter beoordeling van
de jury) springen en dressuur.
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6. Inschrijving en toelating tot de wedstrijden.
- Inschrijven dient te geschieden conform het vraagprogramma via
nmk.secretariaat@gmail.com

-

Een ingevuld inschrijfformulier van de KNHS (via www.knhs.nl) is
verplicht

-

De startvolgorde en uitslagen worden bekendgemaakt via
www.startlijsten.nl

-

Op de wedstrijddag zal het secretariaat vanaf een uur voor
aanvang geopend zijn (0800 uur).
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7. Routebeschrijving
Stal Groenendaal
Zevenhuizerstraat 154
3751 LD BUNSCHOTEN
Tel.: 033 456 44 29
Fax: 033 456 55 18
www.stal-groenendaal.nl
Routebeschrijving:
* A1 Amsterdam/Apeldoorn --> Amersfoort
* Afslag Amersfoort-Noord (afslag 13)
* Vanaf Amsterdam verkeerslicht rechtsaf Rondweg Noord
* Vanaf Apeldoorn/Zwolle 2x verkeerslicht linksaf Rondweg Noord
* Ga na 0.9 km rechtsaf de Laan van Duurzaamheid op
* Ga na 450 m rechtdoor op de rotonde (Laan van
Duurzaamheid)
* Neem na 450 m de eerste afslag (rechtsaf) op de rotonde
(Zevenhuizerpoort)
* Na 1.9 km vindt u aan de rechterkant Stal Groenendaal
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