
 

 

 

Uitnodiging. 

Minimarathon 

10 juli 

Locatie: Oekelsebaan 35A 

Zundert.                     

 
Beste Menners, Mensters 

 

Wij organiseren op 10 juli a.s. wederom een Mini Marathon te  Zundert. 

Deze zal gereden worden op het buitenterrein van de familie Marijnissen. 

De wedstrijd telt mee voor de Brabantse Men Competitie en wordt verreden volgens het 

KNHS-regelement ( www. Brabantsemencompetitie.nl) . 

Tevens is de wedstrijd aangemeld bij de KNHS. 

Het parcours zal bestaan uit een aantal kegeldoorgangen met daarin verwerkt 2 

hindernissen. Tussen beide manches wordt er een wegtraject gereden. 
 
Bij voldoende deelnemers willen wij eventueel op zaterdagmiddag  starten. 

Wij voorzien ook een junior/kinderrubriek ( t/m 14 jaar) bij voldoende animo op zondag ( zonder wegtraject) 

Bij voldoende animo kan men ook onder de man rijden op zondag - middag na de laatste aanspanning. 

 

Het inschrijfgeld is 20 euro per aanspanning (dit is incl. 5 euro borg voor het startnummer). 

Te betalen zaterdag of zondag bij het afhalen van uw startnummer 

Verkennen kan op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur tot ca. 18.00 uur of zondagochtend voor aanvang van de 

wedstrijd.   

In de bijlage vindt u het inschrijfformulier. 

 

Het inschrijfformulier uiterlijk 29 juni terug sturen naar: 

             menindoorzundert@gmail.com 

 
Na inschrijving ontvangt u van ons ongeveer 1 week voor de wedstrijd de nodige informatie. 

 

Met vriendelijke groet,  

De organisatie  
 

Voorwaarden: 
De wedstrijd wordt geheel op eigen risico verreden. Het bestuur, medewerkers, grondeigenaren en overige betrokkenen kunnen op geen enkele 
wijze aansprakelijk gesteld en/of gehouden worden voor schade veroorzaakt door en/of aan deelnemers, bezoekers en hun eigendommen. Wij 
wijzen u erop dat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht is en dat u voor ieder paard/pony een geldig inentingsbewijs/paspoort bij u 
dient te hebben. Hierop kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Bij het niet kunnen tonen wordt er niet gestart. Tijdens de wedstrijd en het 
losrijden is het dragen van een deugdelijke cap en menprotector voor menner en groom(s) verplicht. Bij het niet dragen hiervan volgt uitsluiting van 
de wedstrijd. 


