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Op zaterdag 18 oktober 2014 organiseert de WPE de najaars-menwedstrijd voor jong en oud.  
De WPE-hindernissen in de bossen van Soest worden uitgebreid met een waterbak.  
De oefenmarathon zal dit jaar bestaan uit een aantal marathon-hindernissen en een vaardigheidsparcours en wordt 
buiten opgebouwd. Voorafgaand is er een wegtraject en sturen wij u weer via een mooie route door de natuur naar de 
hindernissen.  
Zowel KNHS startkaarthouders als recreatiemenners zijn van harte welkom om deel te nemen.  
De uitslag van deze mendag zal samen met die van de voorjaarswedstrijd 2014 leiden tot de winnaar van de WPE-
Wisselbokaal. Bent u geen WPE-lid dan kunt u natuurlijk gewoon deelnemen en aanspraak maken op de wisselbokaal. 
De wedstrijd zal zoveel mogelijk volgens het KNHS-regelement worden gereden. Deze wedstrijd is officieel aangemeld 
als impulsmarathon en daardoor ook toegankelijk voor wedstrijdrijders. Geef u snel op, dan kunt u kans maken op de 
WPE-Bokaal 2014 ! 
Wedstrijdterrein: Pensionstal Johan Laseur, Jachthuislaan 57, 3762 LB te Soest 
De deelnamekosten van deze dag zijn te voldoen bij het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf.  
€ 15,00 voor WPE-leden / € 20,00 voor niet-WPE-leden 
 
De sluitingsdatum is 11oktober 2014 dus wees er snel bij! 
Als er na de sluitingsdatum afgezegd wordt moeten de deelnamekosten alsnog betaald worden. 
 
**************************************************************************************************************************************** 

Inschrijfformulier 
Naam Koetsier___________________________________________________________________________ 

Adres:   ________________________________________________________________________________  

Postcode/Woonplaats: ____________________________________________________________________ 

Telefoonnummer (liefst mobiel): ____________________________E-mailadres_______________________ 

Naam, Ras en leeftijd paard(en)/pony(‘s):______________________________________________________ 

Naam groom:____________________________________________________________________________ 

Ik ben wel/geen lid,  ik rijd enkelspan / tweespan / tandem / vierspan / met paard(en) / pony(‘s) 
Extra informatie voor de speaker:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Stuur dit inschrijfformulier uiterlijk 11 oktober  2014 naar: 

secretaris@wpeemland.nl of per post aan het WPE secretariaat, Veenbesstraat 8, 3765 BA  SOEST 
 

Deelname is op eigen risico. Deelnemers en hun paard/pony dienen WA verzekerd te zijn. Deelnemers en hun groom(s) dienen een 
goed gekeurde veiligheid cap te dragen. Paarden/pony’s dienen gechipt en ingeënt te zijn. De WPE is niet aansprakelijk voor 

diefstal/schade/letsel veroorzaakt door deelnemers aan derden. Deelnemers zijn geheel aansprakelijk voor eventueel verlies en/of 
veroorzaakte schade.	  	  Aanwijzingen van de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd. Op de wedstrijddag moet een 

vrijwaringclausule worden ingevuld en ondertekend alvorens gestart kan worden. 


