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algemene informatie 

 
Wedstrijdnummer  
type evenement basis springen en dressuur  
evenement Outdoor Gelderland 
locatie Paardensportcentrum Lichtenvoorde, Vragender 
categorie D & E (in handicap) 
datum finale Zondag 19 juni 2022  
 
organisatie  
naam Outdoor Gelderland 
email sport@outdoorgelderland.nl 
telefoonnummer 0031 (0) 6 40 39 63 44 
website  www.outdoorgelderland.nl 
 
directeur Mariska Gerrits 
secretariaat Annemijn Gaalman  
 
officials 

 
1. juryleden 

Nog aan te wijzen 
 

2. afgevaardigde KNHS 
Nog aan te wijzen 

 
uitnodigingen, inschrijvingen en kwalificaties 

 
1. inschrijvingen finales tijdens Outdoor Gelderland 

1.1 Deelname aan de finales van de Outdoor Gelderland Trofee Pony’s is uitsluitend mogelijk 
door kwalificatie tijdens één van de voorselecties. 

1.2 De hoogstgeplaatste deelnemers per selectiewedstrijd, per rubriek, plaatsen zich als volgt                  
voor de finale van de Outdoor Gelderland Trofee. 

springen  
M nr. 1 t/m 3 
Z nr. 1 t/m 3 
ZZ nr. 1 t/m 2 

1.3 Gekwalificeerde ruiters kunnen zich tot 7 dagen na de verreden kwalificatie inschrijven 
voor de finale tijdens Outdoor Gelderland. Na deze 7 dagen vervalt het recht op 
deelname en vervalt de plek aan de organisatie.  

1.4 Inschrijven kan door het op de wedstrijd ontvangen inschrijfformulier op te sturen naar 
sport@outdoorgelderland.nl. Het inschrijfformulier is ook te downloaden via 
www.outdoorgelderland.nl. In de lijst met wedstrijden wordt de uiterste inschrijfdatum 
voor de finale per kwalificatie aangegeven.  

 
 
 
 
 

mailto:sport@outdoorgelderland.nl
http://www.outdoorgelderland.nl/
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De voorselecties van de klasse M, Z en ZZ springen zullen plaatsvinden tijdens:     
 

1 wedstrijd en datum: Hoevelaken - 2 april 2022 

  inschrijfdatum finale: zaterdag 9 april 2022 

  vereniging: De Waaghalsjes 

  contactpersoon: Mirella Smink 

  emai: wedstrijd@dewaaghalsjes.nl 

2 wedstrijd en datum: Bunschoten - 5-8 mei 2022 

  inschrijfdatum finale: vrijdag 13 mei 2022 

  vereniging: Stal Groenendaal 

  contactpersoon: Monique Verhagen 

  emai: secretariaat@stal-groenendaal.nl 

3 wedstrijd en datum: Wezep - 7 mei 2022 

  inschrijfdatum finale: zaterdag 14 mei 2022 

  vereniging: RV De Heuvelruiters 

  contactpersoon: Tinet Schutte 

  emai: springenheuvelruiters@gmail.com 

4 wedstrijd en datum: Nunspeet - 14 mei 2022 

  inschrijfdatum finale: zaterdag 21 mei 2022 

  vereniging: Nunspeetse Ruiterclub 

  contactpersoon: Bea Ton - De Zwaan 

  emai: nrcspringen@gmail.com 

5 wedstrijd en datum: Neede - 26 mei 2022 

  inschrijfdatum finale: donderdag 2 juni 2022 

  vereniging: De Pasruiters 

  contactpersoon: Sanne van Asselt 

  emai: sannevanasselt@live.nl 

6 wedstrijd en datum: Nijkerk - 28 mei 2022 

  inschrijfdatum finale: zaterdag 4 juni 2022 

  vereniging: Ruitersportcentrum Kraaij 

  contactpersoon: Dionne Kraaij 

  emai: wedstrijden@ruitersportcentrum.nl 

 
2. kwalificatie deelnemers 
2.1   De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor inschrijving bij de kwalificatiewedstrijden. 
2.2   Indien de klasse is opgesplitst in meerdere rubrieken wijst de desbetreffende  

Organisatie, in overleg met Outdoor Gelderland, een rubriek aan die geldt als 
kwalificatie. Men dient bij inschrijving aan de organisatie aan te geven mee te willen 
rijden aan de kwalificatie voor de Outdoor Gelderland Trofee. 

2.3   Het klassement wordt opgesteld op basis van combinatie. 
2.4 Een deelnemer aan een springrubrieken mag met maximaal 2 pony’s per klasse 

deelnemen aan de finale. 
2.5 Tijdens de finale starten de combinaties in de klasse waarin ze zich gekwalificeerd 

hebben. Ongeacht of ze inmiddels een klasse hoger gestart zijn. 

mailto:wedstrijd@dewaaghalsjes.nl
mailto:secretariaat@stal-groenendaal.nl
mailto:springenheuvelruiters@gmail.com
mailto:nrcspringen@gmail.com?subject=Springen%20Paarden%20BB%20t/m%20ZZ%20van%20vrijdag%2027-05-2022%20tot%20zaterdag%2028-05-2022
mailto:sannevanasselt@live.nl
mailto:wedstrijden@ruitersportcentrum.nl?subject=Springen%20paarden%20van%20vrijdag%2015-04-2022%20tot%20zaterdag%2016-04-2022
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2.6 Deelname aan de finale van de Outdoor Gelderland Trofee is mogelijk door 
kwalificatie via de uitgeschreven kwalificatiewedstrijden.  

2.7   De organisatie behoudt zich het recht voor om per klasse Wild Cards uit te geven  
 voor de finale. 
2.8       In de klasse L, M, Z en ZZ kwalificeren de volgende deelnemers zich voor de finale. 

 M nr. 1 t/m 3 
 Z nr. 1 t/m 3 
 ZZ nr. 1 t/m 2 
  Indien een gekwalificeerde combinatie door onvoorziene omstandigheden laat weten  

 niet te kunnen deelnemen aan de finale, of reglementair niet mag deelnemen, wordt  
 deze vervangen door de organisatie.  

2.9       Indien een gekwalificeerde deelnemer zich al meer dan 2 keer in een eerdere   
kwalificatiewedstrijd heeft gekwalificeerd dan wordt deze combinatie vervangen door 
de organisatie van Outdoor Gelderland. 

2.10 De officiële uitslag zal via de website www.outdoorgelderland.nl bijgehouden worden. 
2.11 Inschrijvingen voor de finale worden uitsluitend geaccepteerd via officiële en  

compleet ingevulde inschrijfformulieren. Het inschrijfformulier is te downloaden via de 
website www.outdoorgelderland.nl. 
 

3. kwalificatiewedstrijden 
De organiserende vereniging ontvangt in totaal maximaal 10 entreekaarten voor de zondag, 
deze kunnen tot 5 juni worden aangevraagd.  
Er zal tijdens het evenement regelmatig een speakertekst van Outdoor Gelderland 
omgeroepen worden en het logo op de website gepubliceerd worden. 
 
4. finale Outdoor Gelderland 
4.1 De finale van de Outdoor Gelderland Trofee wordt niet voor winst- of verliespunten verreden. 
4.2  De finale springrubrieken zijn uitgeschreven als een tabel A klassiek met barrage 
4.3  De startvolgorde van de finale wordt bepaald door de organisatie. 
4.4 Tijdens de finale starten de combinaties in de klasse waarin ze zich gekwalificeerd 

hebben. Ongeacht of ze inmiddels een klasse hoger gestart zijn.  

http://www.outdoorgelderland.nl/
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aangeboden faciliteiten  

 
1. deelnemers   
Deelnemers en grooms zijn aanwezig op eigen kosten. 
 
2. entree 
Entreebewijzen worden afgegeven aan de deelnemer via het Ticketsysteem. 
 
diversen 

 
1. prijzengeld finale 
De uit te reiken ereprijzen tijdens de finale zijn gebaseerd op basis van één prijs per vier 
deelnemers die aan de betreffende rubriek hebben deelgenomen (25%) met een minimum 
van vijf prijzen voor de springrubrieken en drie prijzen voor de dressuurrubrieken.  
 
2. inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt € 15,-. Het inschrijfgeld moet op het secretariaat 
voldaan zijn alvorens er gestart kan worden. Deelnemers die reglementair of niet-
reglementair afwezig zijn, en die niet zijn afgemeld vóór woensdag 8 juni 2022 zijn het 
inschrijfgeld verschuldigd, conform art. 43. Er kan alleen met pin worden betaald op het 
secretariaat. Voor contante betalingen wordt € 5,- in rekening gebracht. 
 
3. aansprakelijkheid en verzekering 
Deelnemers zijn verplicht om voor de finale het inschrijfformulier van de organisatie in te 
vullen waarin zij verklaren dat de organisator(en), Outdoor Gelderland BV, EQ International, 
Eventanations en medewerkers en/of officials die werken voor of in opdracht van één van 
deze organisaties, voor, tijdens of na het plaatsvinden van Outdoor Gelderland, op geen 
enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade aan ondermeer personen, paarden of zaken die 
ter zake van deelname aan Outdoor Gelderland door of in opdracht van deelnemers op het 
terrein van Nationaal Sportcentrum Papendal zijn gebracht. Tevens vrijwaren deelnemers de 
organisator(en), Outdoor Gelderland BV, EQ International, Eventanations en medewerkers 
en/of officials die werken voor of in opdracht van één van deze organisaties, voor 
aanspraken van derden, waaronder die van eigena(a)r(en) van zijn / haar paarden. 
Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de wedstrijden tijdens Outdoor Gelderland en 
zijn voor eigen risico aanwezig op het terrein van Nationaal Sportcentrum Papendal. Voor 
zover deelnemers risico met betrekking tot deelname aan en aanwezigheid bij Outdoor 
Gelderland wensen af te dekken dragen zij zelf zorg voor verzekering daarvan. 
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4. reglementen 
Er zal worden gereden onder de reglementen van de KNHS volgens genoemde algemene 
bepalingen. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige startkaart en een geldig 
paspoort inclusief vaccinaties. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van 
controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en/of medicijnen van paard en/of ruiter. 
 
rubrieken 

 
rubriek  
klassiek springparcours finale klasse M categorie D/E in handicap / 1.00m 
tabel A met barrage  
regl.art. 238.2.b / tempo 350m/min. 
- klassering naar strafpunten en tijd, bij gelijk aantal strafpunten eenmaal barrage op tijd 
- open voor deelnemers die zich via de kwalificatiewedstrijden gekwalificeerd hebben of op  
  basis van persoonlijke uitnodiging 
- 2 pony’s per deelnemer 
- inschrijfgeld € 15,- per combinatie 
- Prijzen: € 50,-; € 35,-; € 30,-; € 25,-; € 20,-; volgprijzen € 15,- 
- Ereprijzen: Dekens, linten en waardebonnen Europarcs 
 
klassiek springparcours finale klasse Z categorie D/E in handicap / 1.10m 
tabel A met barrage  
regl.art. 238.2.b / tempo 350m/min. 
- klassering naar strafpunten en tijd, bij gelijk aantal strafpunten eenmaal barrage op tijd 
- open voor deelnemers die zich via de kwalificatiewedstrijden gekwalificeerd hebben of op  
  basis van persoonlijke uitnodiging 
- 2 pony’s per deelnemer 
- inschrijfgeld € 15,- per combinatie 
- Prijzen: € 50,-; € 35,-; € 30,-; € 25,-; € 20,-; volgprijzen € 15,- 
- Ereprijzen: Dekens, linten en waardebonnen Europarcs 
 

klassiek springparcours finale klasse ZZ categorie D/E in handicap  / 1.20m 
tabel A met barrage  
regl.art. 238.2.b / tempo 350m/min. 
- klassering naar strafpunten en tijd, bij gelijk aantal strafpunten eenmaal barrage op tijd 
- open voor deelnemers die zich via de kwalificatiewedstrijden gekwalificeerd hebben of op  
  basis van persoonlijke uitnodiging 
- 2 pony’s per deelnemer 
- inschrijfgeld € 15,- per combinatie 
- Prijzen: € 50,-; € 35,-; € 30,-; € 25,-; € 20,-; volgprijzen € 15,- 
- Ereprijzen: Dekens, linten en waardebonnen Europarcs 
 

 


