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VRAAGPROGRAMMA 
CSI OMMEN 2017 
versie 1 
 
algemene informatie 

 
type evenement landelijk springen 
evenement CSI Ommen 
datum  dinsdag 1 augustus 2017 

wedstrijdnummer    

 
organisatie  

naam CSI Ommen 

adres postbus 292 
 3770 AG Barneveld 

 telefoon 0342- 440100 
 fax 0342- 443684 
 email nataly@eqi.nl 
 website www.csiommen.nl  
 
directeur Familie Schuttert 
secretariaat Nataly van Eykel 
 
adres concoursterrein 
naam De Driehoekhoeve 
adres Ondersloot Zuid 1 
 7737 PD Stegeren (Ommen)  

officials 

 
1. juryleden 

Nog aan te wijzen 
 
2. afgevaardigde KNHS 

Volgens aanwijzing van de KNHS. 
 
technische condities 

 
hoofdpiste 100 x 60 m zand 
 
voorterrein 35 x 50 m zand 

 
 
inschrijvingen  

 
Inschrijven kan uitsluitend door het inschrijfformulier (KNHS of CSI Ommen) zo volledig 
mogelijk ingevuld op te sturen of te e-mailen naar: 
 
CSI Ommen 
Postbus 292, 3770 AG Barneveld  
Telefoon 0031 (0)342 440100 
Fax 0031 (0) 342 443684 
nataly@eqi.nl 
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inschrijfgeld  

 
1.10m  € 15,00 per combinatie  
4-jarige paarden € 15,00 per combinatie 
5-jarige paarden € 15,00 per combinatie 
1.20m   € 15,00 per combinatie 
 
Het inschrijfgeld dient alvorens er gestart mag worden voldaan te zijn. Deelnemers die 
afwezig zijn, en die niet zijn afgemeld vóór dinsdag 25 juli 2017 zijn ten allen tijde het 
inschrijfgeld verschuldigd. 
 
Flexibel springen is niet toegestaan. Let op! Combinatienummers worden gecontroleerd bij 
de KNHS. 
 
Een paard mag maximaal één keer per dag gestart worden. 
 
sluitingsdatum 
Uiterste inschrijfdatum is dinsdag 18 juli 2017. Let op VOL=VOL 

aangeboden faciliteiten  

 
1. deelnemers   
Deelnemers en grooms zijn aanwezig op eigen kosten. 
 
2. paarden 
Voor de deelnemers zijn er geen stallen beschikbaar. 
 
diversen 

 
veterinair, arts en hoefsmid 
Een veterinair, arts en hoefsmid zijn tijdens het gehele evenement oproepbaar. Gemaakte 
kosten zijn voor rekening van de deelnemers. 
 
honden 
Honden zijn toegestaan op het terrein van CSI Ommen mits aangelijnd. Eigenaren van niet 
aangelijnde honden ontvangen na één waarschuwing een boete van € 100,-. 
 
aansprakelijkheid en verzekering 
Deelnemers zijn verplicht om het aansprakelijkheidsformulier van de organisatie in te vullen 
waarin zij verklaren dat de organisator, CSI Ommen, de familie Schuttert, EQ International 
en medewerkers en/of officials die werken voor of in opdracht van één van deze 
organisaties, voor, tijdens of na het plaatsvinden van CSI Ommen, op geen enkele wijze 
aansprakelijk zijn voor schade aan ondermeer personen, paarden of zaken die ter zake van 
deelname aan CSI Ommen door of in opdracht van deelnemers op het terrein van CSI 
Ommen zijn gebracht. Tevens vrijwaren deelnemers de organisator, CSI Ommen, de familie 
Schuttert, EQ International en medewerkers en/of officials die werken voor of in opdracht van 
één van deze organisaties, voor aanspraken van derden, waaronder die van eigena(a)r(en) 
van zijn / haar paarden. Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de wedstrijden tijdens 
CSI Ommen en zijn voor eigen risico aanwezig op het terrein van CSI Ommen. Voor zover 
deelnemers risico met betrekking tot deelname aan en aanwezigheid bij CSI Ommen 
wensen af te dekken dragen zij zelf zorg voor verzekering daarvan. 
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reglementen 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige startkaart en een door de dierenarts 
afgegeven paspoort inclusief vaccinaties. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid 
van controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en/of medicijnen. 
 
rubrieken 

 
Dinsdag 1 augustus 
 
Rubriek B1 
starttijd ongeveer 10.00 uur 
landelijk 1.10m 2 fasen speciaal 
-  max. 2 paarden per ruiter/amazone  
-  max. 52 deelnemers  
-  prijzen: € 100,00 / € 90,00 /  € 80,00 /  € 70,00 /  € 60,00 / € 40,00 en volgprijzen 
-  inschrijfgeld:€ 15,- per combinatie. 
 
Rubriek B2 
starttijd aansluitend aan rubriek B1 
landelijk springen 4-jarige paarden op punten 
-  max. 2 paarden per ruiter/amazone 
-  max. 52 deelnemers  
-  prijzen: € 100,00 / € 90,00 /  € 80,00 /  € 70,00 /  € 60,00 / € 40,00 en volgprijzen 
-  inschrijfgeld:€ 15,- per combinatie. 
 
Rubriek B3 
starttijd ongeveer 16.00 uur 
landelijk springen 5-jarige paarden, met barrage 
-  max. 2 paarden per ruiter/amazone  
-  max. 52 deelnemers  
-  prijzen: € 100,00 / € 90,00 /  € 80,00 /  € 70,00 /  € 60,00 / € 40,00 en volgprijzen 
-  inschrijfgeld:€ 15,- per combinatie. 
 
Rubriek B4 
starttijd aansluitend aan rubriek B3 
landelijk 1.20m met barrage 
-  max. 2 paarden per ruiter/amazone  
-  max. 52 deelnemers  
-  prijzen: € 100,00 / € 90,00 /  € 80,00 /  € 70,00 /  € 60,00 / € 40,00 en volgprijzen 
-  inschrijfgeld:€ 15,- per combinatie. 
 


