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     Oostkapelle 26 februari 2019. 

 

 

Aan de deelnemende stamboeken, 

  

 

De 50e  Zeeuwse Dag van het Paard wordt gehouden zaterdag 29 juni 2019 op het 

evenemententerrein te Oosterland, kruising N59/Bredeweg 

 

Een evenement dat door de jaren heen steeds kan rekenen op een grote verscheidenheid van 

deelnemende stamboeken en vele sport disciplines. 

Een middagprogramma met grote variatie aan shows en wedstrijd elementen waarbij de 

deelnemende stamboeken zich bijzonder kunnen profileren. 

 

Dat dit 50 jarig bestaan niet ongemerkt voorbij zal gaan is voor ons als organisatie een 

must. 

 

Wij hebben tot ons genoegen van de Dienst van het Koninklijk Huis bericht ontvangen 

dat Zijne Majesteit de Koning heeft ingestemd met de presentatie van zijn Koninklijk 

Staldepartement  met een aantal koetsen in een show in  het middagprogramma. 

 

Met dit schrijven willen wij U informeren over een aantal belangrijke punten: 

De catalogus zal wederom digitaal zijn. 

 

Gratis Toegang 

dus geen toegangskaarten,  

 

We hebben de volgende procedure: 

 

1 Op de site van de Zeeuwse Dag van het Paard heeft elk stamboek een afzonderlijke map. 

Hierin kunt U Uw catalogus plaatsen.  

De copy kunt U inleveren zoals voorgaande jaren, wij zullen zorgen dat het in Uw map 

geplaatst wordt. 

U bepaalt wat Uw datum van inleveren is. 

Wij adviseren dit uiterlijk 10 dagen voor het evenement te doen, mogelijk hebt U dan ook 

geen na-aangiften meer. 

Wij zorgen dat in Uw map ook de algemene info van de dag komt en tevens onze 

adverteerders. 

 

2 Het aanleveren van grootte formaat en lettertype bepaald U zelf. 

 

http://www.zeeuwsedagvanhetpaard.nl/


Aanleveren in Word of Excel, in ieder geval niet in PDF, wij moeten nog advertenties 

kunnen toevoegen. 

 

3 De hoofdnummervolgorde bepaalt U, dus U kunt bij 1 beginnen. 

 Als U dit aangeeft kunnen wij wel de nummers voor U drukken. 

 

4 Uw deelnemers, officials en belangstellenden kunnen deze mappen van onze site 

downloaden. 

U zal zelf als stamboek moeten communiceren naar uw deelnemers e.d. 

U zal voor diegenen die geen internet hebben zelf een map moeten kopiëren. 

U zal ook moeten zorgen dat U een aantal kopieën hebt bij Uw keuringsring 

 voor de bezoekers. 

Mocht U een tekort aan catalogi hebben tijdens de dag ,dan kunt U op het algemeen 

secretariaat gebruik maken van kopieerfaciliteiten. 

 

5  Graag willen wij de namen en  adressen van Uw vipgasten ontvangen zodat wij de 

vipkaarten kunnen verzenden. 

 

6 Voor deelnemers die deel willen nemen aan dressuur onder de man of springen kunnen 

rechtstreeks opgeven bij Anita Timmerman 

Nieuw zijn de Bixiewedstrijden voor de kleinsten onder ons 

Voor menners is er een minimarathon, vaardigheidsparcours en verscheidene hindernissen, 

De KNHS vraagprogramma’s staan op onze site en ook U kunt rechtstreeks opgeven bij Anita 

Timmerman, Hogeweg 38 , 4328 PE Burgh-Haamstede  0651225814, 

Email : ajtimmerman@hetnet.nl 

 

7 Voor het gezamenlijk stamboeknummer mag U wederom opgeven voor het schoonste 

geheel aangespannen en o/d/ zadel .U mag meerder combinaties aanmelden,er zal zowel 

voor aangespannen als voor onder het zadel een hoofdprijs zijn 

 

8 Alle stamboeken worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Romeinse Strijdwagen 

race 
 Wij kunnen zorgen voor eventuele strijdwagens , contact met Andrie de Buck 

 

9 Uiteraard krijgt U wederom 15 min in het middagprogramma voor een show van Uw 

stamboek.  

Zorg voor een contactpersoon van Uw stamboek die kan zorgen voor een juiste volgorde van 

uw deelnemers aan het middagprogramma. 

 

10  U bent zelf verantwoordelijk voor de uitslagen van Uw keuring en dient ze aan te leveren 

 de dag zelf of later, deze kunnen dan wederom in Uw map op de site worden geplaatst . 

 

11 Stamboeken die geen keuring houden maar vanwege het 50 jarig bestaan zich toch willen 

presenteren  met een show of stand kunnen contact opnemen met de secretaris. 

 

Indien U nog vragen hebt kunt U mailen of bellen naar mij 

 

 

    Groetend namens Zeeuwse Dag van het Paard, 

        Andrie de Buck 

 

Dit schrijven is verzonden aan: 

Landelijke secretariaten 

Regionale secretariaten 

mailto:ajtimmerman@hetnet.nl


 


