
Drukfouten en planning onder voorbehoud. 

NQHA Oranjehal Show 
Inschrijfformulier 
AQHA Approved Show -  18 Nov. 2007 

Stuur pagina 1 en 2 naar:  NQHA tav MJ van Unen 
Deadline 9-11 -2007  Dr. H.T. s’Jacoblaan 4, 3571 BM Utrecht (NL) 
      

Paard | Horse 

Naam | Name  : ____________________________________________________________ 

AQHA ID #  : _________________  � Merrie | Mare  � Ruin | Gelding  � Hengst | Stallion 

Eigenaar | Owner : _____________________________________  AQHA ID #: ____________ 

Adres | Address : ____________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________ 

 

Ruiter | Rider 

Naam | Name  : ____________________________________________________________ 

AQHA ID #  : _____________________   Geldig tot | Valid till: ____/____/________ 

AQHA Status  : � Novice Amateur � Amateur  �  Youth    �  Open    � Novice status nu aanvragen 

Adres | Address : ____________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________ 

Telefoon | Phone  : __________________________ Fax: _____________________________ 

Email   : ____________________________________________________________ 

 

Amateur of Jeugd ruiter | Amateur or Youth rider:  

Relatie met eigenaar | relationship with owner:_______________________________   

Geb.datum | Birth date : ______ - _______ - __________ (dd/mm/yy) 
 
Inschrijving wordt alleen geaccepteerd indien bijgevoegd zijn:  
kopie geldige AQHA kaart ruiter, kopie voorzijde AQHA papier paard, volledig ingevuld formulier 
 

Fees                       (single pointed AQHA show)  Total 

Jeugd / Amateur / Open klasse €   15,-x  

NQHA Walk & Jog, NQHA Leadline, geen office charge €   7,50,-x  

Office charge per combinatie €     5,-x   

Late fee, inschrijvingen ontvangen na 9 november, per start  €     5,-x            

Total    

 
Ik heb en begrijp de regels en voorwaarden op het inschrijfformulier voor deze wedstrijd en ga hierbij akkoord 
deze regels en voorwaarden na te leven 
 - I have read and understood the terms and conditions of the entry information for this event and agree to abide 
by those terms and conditions 
 
Handtekening / Signature: ___________________________________________ Date/Place: _______________________ 
 
(indien jonger dan 18 jaar, handtekening ouder/voogd. Younger than 18yrs, signature parent) 
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 (kruis te starten klasse aan) 

Walk & Jog; dezelfde ingeschreven ruiter-paard combinatie kunnen niet aan de AQHA rijklassen deelnemen.  
 
**DISLAIMER** 
Deelname aan en aanwezigheid bij deze wedstrijd of clinic is geheel voor eigen risico. Bij annulering van inschrijvingen en/of 
boxreserveringen worden de volledige kosten doorberekent, uitgezonderd bij een aantoonbare medische reden. 

Bij het ondertekenen van de disclaimer op pagina van het inschrijfformulier voor dit evenement verklaart ondertekende dat hij 
akkoord gaat met de volgende statement: 

De organisatie noch de eigenaar van deze accommodatie aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of 
diefstal van paarden en eigendommen van deelnemers of bezoekers, of voor enig opgelopen letsel of overlijden van een deelnemer of 
paard of bezoekers, of voor enig opgelopen letsel of overlijden van een deelnemer of paard of berijder tijdens de gehele duur van de 
wedstrijd met inbegrip van aankomst en op vertrek van het wedstrijdterrein en directe omgeving. Ondergetekende verklaart met 
ondertekening van het inschrijfformulier met dit uitsluitsel van aansprakelijkheid akkoord te gaan.  
Ondergetekende verklaart dat het (de) door hem/haar ingeschreven paarde(en) is (zijn) ingeënt volgens FEI-richtlijnen en dat hij/zij zelf 
als verantwoordelijke van het (de) paarden(en) tenminste tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.  
Ondergetekende verklaart hierbij de voorwaarden voor deze wedstrijd gelezen te hebben. 

English: By signing the disclaimer on page 1 of the application form for this event, undersigned declares that she/he will not put 
the organisation nor the owner of this accommodation responsible for any loss, damage of theft of horses and property of competitors, 
visitors, or for any injuries or decease of a competitor, horse, rider of visitor during the whole duration of the show including arrival and 
departure on the showground and direct surroundings. Undersigned declares to follow FEI rules and that he/she as responsible person is 
insured for legal responsibility. Cancelled enrolments and reservation will be fully charged.  

 Aanvang om 09:00  Gevolgd door: 

 Q 1030 Weanling Stallions    Q 3440 Hunter Under Saddle Novice Amateur 

 Q 1031 Yearling Stallions    Q 4440 Hunter Under Saddle Jeugd  

 Q 1032 Two Year Old Stallions    Q 2440 Hunter Under Saddle Amateur  

 Q 1033 Three Year Old Stallions   Q 1440 Hunter Under Saddle Open  

 Q 1034 Aged Stallions     

   Q 1380 Trail Open 

 Q 1074 Yearling Geldings    Q 3380 Trail Novice Amateur       

 Q 1075 Two Year Old Geldings    Q 4380 Trail Jeugd         

 Q 1076 Three Year Old Geldings    Q 2380 Trail Amateur         

 Q 1077 Aged Geldings   Pauze 

   Q 3420 Western Pleasure Novice Amateur    

 Q 1053 Weanling Mares     Q 4420 Western Pleasure Jeugd       

 Q 1054 Yearling Mares     Q 2420 Western Pleasure Amateur        

 Q 1055 Two Year Old Mares      Q 1420 Western Pleasure Open   

 Q 1056 Three Year Old Mares     

 Q 1057 Aged Mares  Pauze  

   Q 3400 Western Horsemanship Novice    

 Q 3120 Showmanship at Halter Novice Am                Q 4400 Western Horsemanship Jeugd  

 Q 4120 Showmanship at Halter Jeugd   Q 2400 Western Horsemanship Amateur 

 Q 2120 Showmanship at Halter Amateur    

   Q 3340 Reining Novice Amateur   

 NQHA Leadline tot 12 jaar, open voor alle rassen  Q 4340 Reining Jeugd  

 NQHA Walk & Jog tot 14 jaar, open voor alle 
rassen 

 Q 2340 Reining Amateur   

 NQHA Walk & Jog 14 jaar en ouder, open voor alle 
rassen.\ 

 Q 1340 Reining Open 



Drukfouten en planning onder voorbehoud. 

NQHA Oranjehal Show – 18 Nov. 2007 
Deze pagina kunt u houden. 
 
NQHA Oranjehal Show start om 9:00 met Open Halter. 
Showmanager:  Marjolein van Unen, wedstrijden@nqha.nl 
Showsecretariaat:  Astrid Uitenbroek 
Sluitingsdatum inschrijvingen: 9 November 2007, bij inschrijvingen die ontvangen worden na   
 de deadline wordt er € 5,- administratiekosten per ter starten onderdeel gerekend. 
Extra onderdelen: NQHA Leadline tot 12 jaar, NQHA Walk&Jog tot 14 jaar, NQHA Walk&Jog 14jr en ouder. 
 
Hieronder de regels voor het inschrijven voor deze wedstrijd. 

• Voor amateur deelnemers moet het paard op eigen naam staan. Indien dit niet het geval is dient de  
relatie deelnemer/eigenaar paard aangetoond te worden dmv een kopie van het trouwboekje.  
(bijvoorbeeld moeder/kind of echtgenoot) Zie AQHA regelboek 403-404. 

• Om deel te kunnen nemen aan een wedstrijd van de AQHA, is het van belang dat alle ondergenoemde  
papieren meestuurt met uw inschrijving (dit geheel conform regelboek AQHA). Tevens moeten AQHA  
amateur-ruiters in het bezit zijn van een geldige amateurkaart (internet uitdraai wordt niet geaccepteerd:  
indien een kaart aangeschaft moet worden, vermeld op inschrijfformulier en schaf de benodigde kaart  
aan op het wedsecretariaat). 

• De benodigde papieren zijn: Fotokopie AQHA registratieformulieren paard voorzijde.  
Fotokopie geldige lidmaatschap kaart AQHA, AQHA Amateur- of Jeugdkaart.  

• Longeren in de losrijarena is ivm de veiligheid niet toegestaan: dit kan alleen in de buitenarena’s. 

• Het dragen van een hoed/veiligheidscap en startnummer is verplicht in de showarena en losrijarena. 

• Er zal bij de showarena en het secretariaat een informatiebord komen met daarop de startlijsten en  
patterns. 

• Het door het showmanagement gepubliceerde tijdschema dient als richtlijn: men kan geen rechten aan  
dit tijdschema ontlenen. Wees op tijd; de deelnemer is verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen aan  
de start bij de showarena. Een tijdschema zal het weekend van 10-11 oktober op de site verschijnen. 

• Geannuleerde inschrijvingen worden niet terugbetaald tenzij met bewijs een medische reden is voor  
annulering. Neem dan telefonisch contact op met het wedstrijdsecretariaat. Ingeschreven deelnemers die 
niet komen opdagen op de show wordt de rekening toegestuurd. 

• Er zijn geen boxen aanwezig. In de ruime arena buiten en losrijarena binnen zal een ruimte zijn om het  
paard showklaar te maken. 

 
Showsecretariaat:  
Het secretariaat is open vanaf 8:00 uur voor aanvang van de wedstrijd, evenals de kantine en rijhal.  
Het secretariaat is op de wedstrijd telefonisch bereikbaar op 06.234.024.77, daarvoor op wedstrijden@nqha.nl. 
 
Locatie:  
De Oranjehal, Bentweideweg 25, 7345 AL, Wenum-Wiesel (Gld).  
 
Route:  
Vanaf A50; afslag 25 Apeldoorn-Noord, volg de N793 richting Apeldoorn (twee rotondes rechtdoor), vervolgens 
de N344 (1ste stoplichten, rechts) richting Vaassen. Alsmaar rechtdoor, einde rechts richting Vaassen op de 
Zwolseweg. Aan de rechterhand na tankstation Esso ligt de Bentweideweg.    
Vanaf A1; afslag Kootwijk, einde afrit rechts. N344 r Apeldoorn. Verkeerslichten Apeldoorn  linksaf richting Paleis 
’t Loo. Bij t Loo links, richting Vaassen / N344. Apeldoorn uit, ca 500 mtr na Esso station rechtsaf 
(Bentweideweg). 
Zie ook www.lrpcwwna.nl voor routebeschrijving. 

 
Meer informatie en updates op www.nqha.nl, Evenementen 


