
 

Drukfouten en planning onder voorbehoud. 

AQHA Eurocup 2019 Split/Combined (**S/C**)      
                          
Manege Het Keelven 
Kuilvenweg 4 
5712 GX, Someren. 
 
Wedstrijdsecretariaat: NQHA Roelie Van De Krol 
Judge: Barry Schuurman & Nicolas Perrin 
Deadline inschrijvingen: 11-06-2019 (datum ontvangst).  
 
Voorwaarden inschrijvingen: 

➢ Gebruik voor iedere ruiter/paard combinatie een nieuw inschrijfformulier. 
➢ Bij Amateur en Youth ruiters moet het paard op eigen naam staan. Indien dit niet het geval is, dient de relatie deelnemer/eigenaar 

paard aangetoond te worden d.m.v. een kopie van het trouwboekje bij de inschrijving te voegen (bij bijvoorbeeld moeder/kind of 
echtgenoot relatie). 

➢ Om deel te kunnen nemen aan een AQHA show is het van belang dat u alle hieronder genoemde papieren meestuurt met uw 
inschrijving (dit geheel conform regelboek AQHA). Iedere ruiter moet een geldige AQHA Membership kaart hebben met de juiste 
(Amateur/Youth) status, op eigen naam. Een internet-uitdraai van de kaart aankoop wordt niet geaccepteerd: indien een 
Membership aangeschaft/verlengt moet worden, vermeld dit op het inschrijfformulier en schaf uw Membership aan op secretariaat. 

➢ Zorg dat u AQHA membership op orde is. Dit kan ook op het secretariaat geregeld worden. Is deze niet op orde volgt er 
diskwalificatie. 

➢ De benodigde papieren zijn: Ondertekende inschrijfformulieren pagina 1 en 2, fotokopie registratieformulieren paard voorzijde, 
fotokopie geldige lidmaatschapskaart AQHA met juiste status.  

➢ Losrijden in de showarena gedurende de show gebeurt alleen op aangeven van showmanager en omroep waar organisatorisch 
mogelijk. Graag uw begrip hiervoor.  

➢ Longeren in de showarena & losrijarena is te allen tijde niet toegestaan. Longeren op de aangegeven plaatsen. Ook geen paarden 
toegestaan in de stapmolen.  

➢ Een hoed/veiligheidshelm (cap) en startnummer is ten alle tijden verplicht in showarena & losrijarena. Geen petje of muts. 
➢ Het door het showmanagement gepubliceerde tijdschema dient als richtlijn; men kan geen rechten ontlenen aan dit tijdschema en/of 

aan de schattingen van de doorman op de show. Wees zelf op tijd aanwezig. 
➢ Ruiters en/of eigenaren dienen een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. 
Secretariaat: 
➢ Het secretariaat is geopend een uur voor de show.  
➢ Tijdens de show is het secretariaat bereikbaar op 06-50989963 , daarvoor op wedstrijden@nqha.nl. 
➢ Bij het secretariaat kan contant of per pin betaald worden.  
➢ Het paspoort van uw paard voorzien van de juiste geldige enting, dient te allen tijden door u meegenomen te worden naar een 

wedstrijd. Alsmede uw AQHA Membership kaart en kopie AQHA papieren paard.  
➢ Deelnemende ruiters krijgen van hun inschrijving een bevestigende brief toegestuurd. 
➢ Bij annulering naar de deadline dienen alle kosten te worden voldaan. Neem telefonisch contact op met het wedstrijdsecretariaat 

indien het een afmelding betreft. Ingeschreven deelnemers die niet komen opdagen op de show, wordt de rekening achteraf 
toegestuurd. Houdt er rekening mee, dat wanneer u deze factuur niet voldoet, u wordt uitgesloten van de deelname aan de 
volgende show.  

Faciliteiten: 
➢ De organisatie en/of de locatie is  op geen enkele wijze aansprakelijk bij diefstal, letsel of andere calamiteiten. 
➢ Er zal geen hoefsmid aanwezig zijn tijdens de show. Veearts op oproep, EHBO aanwezig. 
 
De NQHA wil u er met klem op wijzen dat de paardensport niet zonder gevaren uitgeoefend kan worden. De NQHA heeft al het 
mogelijke gedaan om, binnen het gestelde van het Rulebook AQHA 2019, de risico's te beperken en verwacht dan ook van u als 
deelnemer dat u er alles aan doet om het risico op een ongeval en/of de schade bij een ongeval tot een minimum te beperken. Het dragen 
van een cap kan bijdragen om eventueel letsel bij een ongeval te beperken en wij adviseren u dan ook deze te dragen. 
 
**DISCLAIMER** 
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 doorberekend, uitgezonderd bij een aantoonbare medische reden.Boxreserveringen moeten 
ten alle tijden voldaan worden.Ondergetekende verklaart: 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. De NQHA zal ten alle tijden u privacy proberen te waarborgen. 
 

 

 

 

 



 

Drukfouten en planning onder voorbehoud. 

AQHA Eurocup 2019 Split/Combined (**S/C**)      
                          
Manege Het Keelven 
Kuilvenweg 4 
5712 GX, Someren. 
 
Showoffice: NQHA Roelie van de Krol 
Judge: Barry Schuurman & Nicolas Perrin 
Deadline entryform: 11-06-2019 (receipt date).  
 
Conditions of the entrees: 
➢ Use a new entry form for every rider/horse combination.  
➢ To take part in an AQHA show, send a copy of valid AQHA membership card (both sides), copy front side AQHA 

Registration Certificate of the horse. 
➢ The organization is not responsible for any lost or delayed mail. Send your entry by email  
➢ All Show Fee is per division in AQHA classes only: Open, Amateur or Youth.  
➢ Riders and/or owner must have a liability insurance. 
  
 
During the show: 
➢ Warming-up in the show arena during the show will happen on notice of show manager. 
➢ Longing is only allowed at the longing area.  
➢ A hat (or covered hat) and start number are mandatory at all times in the arena’s.  
➢ The time schedule published by show management is tentative. Riders are responsible for being at the gate on time.  
 
 
Show Office: 
➢ The show office will be open one hour before the show. Phone: ( +31) 650989963  or email: wedstrijden@nqha.nl. 
➢ Payments can be done in cash or with a Dutch bankcard,  creditcards. 
➢ Take your horse’s passport with you, as your AQHA membership card and copy of horse’s AQHA Registration 

Certificate.  
➢ Enrolled riders will receive a Statement: overview of enrolled classes and fees. Cancelled enrolments (starts ) will not be 

paid back, unless in case of a medical reason with proof! Please call or email the secretary.  Stalls and office fee will 
never be paid back. Otherwise you will receive a bill afterwards. 

➢ By canceling after the deadline all fees need to be paid.  
➢ During the show you can contact the show office by phone +31650989963 
➢ NQHA or location is in no way liable for any calamities. 

 
 
 
**DISCLAIMER**  

Cancelled enrolments and reservations will be fully charged. 
Participating in and being present on this show is completely on your own risk. By signing the disclaimer on page 1 of the application 
form for this event, undersigned declares that she/he will agree with the following statement: 
The organization nor the accommodation owner will accept any responsibility 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 that the horse(s) that she/he enrolled in this show has been inoculated according to FEI rules and that he/she as 
responsible person is insured for legal responsibility.  
Undersigned declares hereby to have read the rules for this application. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



AQHA Eurocup 2019 

 

Vrijdag/Friday 12-07-2019              Entries      Time 

 

Q-103600 2 & Under Stallions  Open   

Q-103700 3 & Over Stallions  Open   

Q-173000 Performance Stallions  Open   

Q-107100 2 & Under Geldings Open   

Q-107200 3 & Over Geldings  Open   

Q-177000 Performance Geldings  Open   

Q-105100 2 & Under Mares  Open   

Q-105200 3 & Over Mares  Open   

Q-175000 Performance Mares  Open   

     

Q-212002 Showmanship at Halter  L1 Amateur   

Q-412002 Showmanship at Halter  L1 Youth   

     

Q-244002 Hunter Under Saddle L1 Amateur   

Q-444002 Hunter Under Saddle  L1 Youth   

Q-144000 Hunter Under Saddle Open   

     

Q-252002 Hunt Seat Equitation  L1 Amateur   

Q-452002 Hunt Seat Equitation L1 Youth   

     

Q-238002 Trail L1 Amateur   

Q-438002 Trail L1 Youth   

Q-138000 Trail  Open   

     

Q-242002 Western Pleasure L1 Amateur   

Q-442002 Western Pleasure L1 Youth   

Q-142000 Western Pleasure Open   

     

Q-240002 Western Horsemanship L1 Amateur   

Q-440002 Western Horsemanship L1 Youth   

     

Q-236002 Western Riding L1 Amateur   

Q-436002 Western Riding  L1 Youth   

Q-136000 Western Riding Open   

     

Q-243002 Ranch Riding  L1 Amateur   

Q-443002 Ranch Riding  L1 Youth   

Q-143000 Ranch Riding Open   

     

Q-234002 Reining  L1 Amateur   

Q-434002 Reining L1 Youth   

Q-134000 Reining Open   
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