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Voor het eerst organiseert de WPE een Oefencross! 
 
Dit jaar organiseren wij een oefencross voor jong en oud. Wat gaan we doen met de oefencross zal je je 
afvragen. 
 
Bij de cross wordt een route uitgezet door het bos. Op het parcours staan natuurlijke hindernissen. 
De cross wordt op tijd verreden, de ideale tijd wordt vooraf bepaald. Rij je te langzaam of juist te snel, dan 
krijg je strafpunten. Ook voor een weigering krijg je strafpunten. De strafpunten worden bij de eindtijd 
opgeteld. Degene met uiteindelijk de beste tijd wint. 
 
We starten het parcours bij Manege Nieuw Eldorado te Soest. De laatste hindernissen zullen gereden worden 
in de buitenbak op deze locatie. Voor het publiek is het dus ook erg leuk om te komen kijken. 
 
Je kunt kiezen uit twee rubrieken 40 cm en 60 cm. 
De hoogtes kunnen oplopen tot 50 cm en 70 cm. 
De minimumleeftijd voor deze activiteit is 10 jaar. 
 
Deelnemers onder de 14 jaar dienen verplicht  in een koppel te rijden met iemand van dezelfde rubriek. 
Begeleiding van iemand boven de 18 jaar te paard is ook goed. 
Vanaf 14 jaar mag je alleen rijden maar uiteraard ook in een koppel. 
Het rijden met cap en bodyprotector is verplicht! Let er ook op dat je bij je paard of pony goede 
beenbescherming omdoet om blessures te voorkomen. 
 

Kosten WPE-leden: € 7,50 Kosten niet-leden: € 15,00 
 

Stuur het inschrijfformulier naar secretaris@wpeemland.nl of per post naar onderstaand adres. 
 De sluitingsdatum 7 juni dus wees er snel bij! 

 
Als er na de sluitingsdatum afgezegd wordt moeten de deelnamekosten alsnog betaald worden. 

VOL=VOL 
 

Inschrijfformulier  
Naam: ______________________________________________________________ 
Adres: ______________________________________________________________ 
Postcode/Plaats:______________________________________________________ 
Telefoon (liefst mobiel): _________________ Leeftijd: ________________________ 
Emailadres:__________________________________________________________ 
Ik ben wel/geen lid van WPE 
Naam Pony/paard:____________________________________________________ 
Ik rij samen met:______________________________________________________ 
Rubriek:  40 cm  60 cm  


