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Op zaterdag 16 april 2016 organiseert de WPE de ”Voorjaars-Impulsmarathon” voor jong en oud door de bossen 
van Soest. De wedstrijd is aangemeld bij de KNHS, zodat ook wedstrijdrijders kunnen deelnemen. 
Het parcours van deze oefenmarathon bestaat uit 4 marathonhindernissen, inclusief waterbak en een hindernis 
gecombineerd met een vaardigheidsparcours en zal in het buitengebied worden opgebouwd.  
Voorafgaand is er een wegtraject.   
KNHS-startkaarthouders en recreatiemenners zijn van harte welkom om deel te nemen.  
 
De WPE wil graag een veilige wedstrijd organiseren en volgt daarom het besluit van de KNHS en stelt daarom 
het dragen van een bodyprotector voor de wedstrijd verplicht. Het is voor uw eigen veiligheid.  
 
 
De wedstrijden zullen zoveel mogelijk volgens het KNHS-regelement worden gereden. 
Een cap voor menner en groom is verplicht. 
Geef u snel op want alleen dan kunt u kans maken op de WPE-Bokaal 2016! 
 

Wedstrijdterrein: Zandlaan, 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 
 

U ontvangt bij de hindernistekeningen een routebeschrijving naar de Zandlaan te Soest.  
De sluitingsdatum is 8 april dus wees er snel bij! 
Als er na`de sluitingsdatum wordt afgezegd, moeten de deelnamekosten alsnog betaald worden. 
 
**************************************************************************************************************************************** 

Inschrijfformulier 
Naam:___________________________________________________________________________ 
Adres:   __________________________________________________________________________  
Postcode/Woonplaats: ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer (liefst mobiel): _______________________________________________________ 
E-mailadres:_______________________________________________________________________ 
Naam paard(en)/pony(‘s):____________________________________________________________ 
Naam groom:_______________________________________________________________________ 
Ik ben wel/geen WPE lid  
Ik rijd enkelspan / tweespan / tandem / vierspan / met paard(en) / pony(‘s) 

Let op: meedoen aan onze activiteiten is op eigen risico. Er dient een vrijwaring getekend te worden op de dag van de activiteit 
bij het secretariaat. Bij kinderen jonger dan 18 jaar dient een van de ouders/verzorgers dit te tekenen. 


