
Wedstrijdreglement eventingwedstrijd 

De Zuidplasruiters Moordrecht 

28 september 2019 

 

• U dient instructies op te volgen van de parkeerwachters. 

• Luxe auto’s zonder trailer buiten het terrein parkeren. 

• Startgeld liefst gepast (contant, geen pin!!) vooraf betalen bij het secretariaat boven in de foyer. 

Zondag graag een half uur van tevoren melden bij de ringmeester achterin de binnenbak.  

• Startgeld B paarden en pony's: € 25,00 per combinatie. 

• Startgeld L-pony's: € 30,00 per combinatie. 

• In alle disciplines wordt er gereden met een rugnummer. 

• Eventingparcours verkennen uitsluitend te voet met maximaal 2 personen let op de al startende 

combinaties. 

• Eventingparcours kan eventueel vanaf zaterdagavond 17:00 uur worden verkend. 

• Losrijden en uitstappen geschiedt zondag in de binnenbak. 

• Prijsuitreiking zondag volgt zo spoedig mogelijk na afloop van de rubriek. Pony’s klasse B (c,d en 

e) wordt als één rubriek gezien.  

• Op de wedstrijddag is Annelies Hofman telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 

06 - 38 20 44 76. Niet dringende zaken graag mailen naar springen.zpr@gmail.com. 

Ons adres 

Oostringdijk (nabij nr 3a)  2841 LD  MOORDRECHT 

Routebeschrijving (let navigatie stuurt u weleens richting dorp - niet doen!) 

Vanaf de A20 neemt u de afslag Moordrecht/Gouda West, bovenaan volg borden Moordrecht. Bij 

de 1e rotonde rechtdoor richting industrie terrein ‘t Ambacht, hier doorheen rijden en doorgaand 

verkeer volgen richting Gouda. Voor het bruggetje linksaf de Oost-ringdijk op rijden, na ongeveer 

500 meter ligt ons terrein links beneden, dit is de 1e afslag naar beneden. 

Vanuit de richting Den Haag /A12 neemt u de afslag Gouda West / Moordrecht bij de stoplichten 

gaat u linksaf. Deze weg blijven volgen en bij 3e stoplicht / T-splitsing rechtsaf richting Moordrecht 

volgen. Daarna de 1e rotonde rechtdoor, borden industrieterrein ‘t Ambacht volgen,  hier doorheen 

rijden en doorgaand verkeer volgen richting Gouda. Voor het bruggetje  linksaf de Oost-ringdijk op 

rijden, na ongeveer 500 meter ligt ons terrein links beneden, dit is de 1e afslag naar beneden. 

 


