
15 April 2023 

Sportdag Haflingers en Trekpaarden 

Zaterdag 15 april organiseren KVTH regio oost en DAH regio oost een gezamenlijke sportdag. 

Ook dit jaar wordt er weer gestreden om de titel allround kampioen 2023 aangespannen en 

onder het zadel. 

Om te kunnen strijden om de titel allround kampioen 2023 moet je aan alle drie onderdelen mee 

doen!  

 

Aangespannen: 

Dressuur 

Je rijdt een proef in de klasse B t/m M. De dressuur vindt binnen plaats, los rijden graag buiten. 

 

Kennisparcours 

Verdere informatie over dit onderdeel volgt, wat we al wel vast kunnen verklappen is dat het 

draait om kennis en dat je dit onderdeel met of zonder paard kan meedoen. 

 

Men marathon – kies uw punten 

Er wordt een parcours met kegeltjes uit gezet en elk ‘poortje’ is een aantal punten waard. Het is 

de bedoeling om zelf een route te plannen waarbij je binnen 2 minuten zoveel mogelijk punten 

verdiend. 

 

Onder het Zadel: 

Dressuur 

Je rijdt 1 proef in de klasse B t/M Z2. Indien je een startpas hebt tellen de punten mee voor de 

KNHS. 

 

Kennisparcours 

Verdere informatie over dit onderdeel volgt, wat we al wel vast kunnen verklappen is dat het 

draait om kennis en dat je dit onderdeel met of zonder paard kan meedoen. 

 

Marathon – kies uw punten 

Er wordt een parcours met kegeltjes uit gezet en elk ‘poortje’ is een aantal punten waard. Het is 

de bedoeling om zelf een route te plannen waarbij je binnen 2 minuten zoveel mogelijk punten 

verdiend. 

 

Inschrijfgeld  

Kosten per onderdeel: € 12,50,- 

Kosten drie onderdelen samen: € 30,- 

 

Het is mogelijk om een stal voor deze dag te huren. De kosten hiervoor zijn € 10,- . Je kunt dit bij 

je inschrijving aangeven. 

 

**Mensen die alleen voor dressuur opgeven komen apart op een lijst te staan. Indien we op 5 

april niet vol zitten krijg je bericht of je kan komen starten. Indien je voor minimaal 2 onderdelen 

opgeeft ben je ingeschreven. Reden hiervan is dat we een allround kampioenschap organiseren 

en willen stimuleren dat de echte allrounders hier hun kansen krijgen. 

 

De inschrijving gaat binnenkort open. Inschrijven is dan mogelijk via www.dahoost.nl 

http://www.dahoost.nl/

