AQHA/NQHA The Dutch Championship 2019
Wij verwelkomen u op dit AQHA/NQHA evenement: the Dutch
Championship 2019
AQHA approved show double judged split/combined.

20-22 September 2019
Locatie: Manege Het Keelven,
Kuilvenweg 4, 5712 GX, Someren
Showsecretariaat: shows@nqha.nl
Uiterste inschrijfdatum: 20 augustus 2019 (datum van ontvangst). (LET OP: behalve NQHA
Futurity/Maturity klassen, deze kunnen uitsluitend worden opgegeven tot 20 augustus
2019. Ook moeten wij de startbewijzen om gratis te starten in het bezit hebben)
Startbewijzen tijdens de show overhandigen is niet mogelijk!!!
Extra klassen:
➢ Stallion Service Auction 2019 & NQHA Futurity 21 klassen. Prijsgeld te verdelen: meer
dan € 5000,- Futurity classes 3 & 4 jarigen, Maturity 5 & 6 jarigen
➢ Voor paarden die in Longe Line en/of In hand Trail worden uitgebracht geldt dat deze niet
onder het zadel uitgebracht mogen worden.
➢ In de Green,de Novice Amateur en Novice Youth klassen en NQHA Klassen worden
geen Nederlands Kampioenschap titels uitgereikt.
➢ Jackpot klassen 75 % payback. Deze klasse is all-breed.
Voorwaarden van inschrijving:
➢ Gebruik een nieuw formulier bij iedere ruiter - paard combinatie.
➢ Om deel te nemen aan een AQHA show; stuur een kopie van geldige AQHA kaart ruiter,
kopie voorkant AQHA registratie papier paard mee.
➢ De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of verlate post. Inschrijving
uitsluitend per email.
➢ “All Show Fee” is alleen per divisie in AQHA klassen: Open of Amateur of L1 Amateur of
Jeugd. Jeugd klassen mogen ook de open halter starten.
NQHA Futurity/Maturity klassen: ruiter en eigenaar moeten NQHA lid zijn.
➢ Futurity Weanling klassen: zijn alleen te starten wanneer het veulen in geregistreerd bij
de AQHA. Kopie AQHA meesturen. Let er op dat u paard genomineerd is voor de futurity
klassen.
➢ Stallen dienen vooruit betaald te worden onder vermelding van naam ruiter en naam
paard. Bankrekeningnummer NL64INGB0000129430
Tijdens de show:
➢ Opwarmen in de show arena tijdens de show gebeurt alleen op aangeven van
showmanagement.
➢ Longeren is alleen toegestaan in het longeer gebied.
➢ Een hoed (of veiligheidshelm) en startnummer zijn ten alle tijden verplicht in de arena.
➢ Het programma gepubliceerd dient als richtlijn. Ruiters zijn zelf verantwoordelijk om op
tijd aanwezig te zijn ook bij een grote inloop.
➢ Na afloop van de show kan er in overleg nog gereden worden. Maar nachts houden wij
rusttijden in acht.

Stallion Service Auction:
Hengsten kunnen ingeschreven worden in de Nederlandse SSA tot de uiterste inschrijfdatum van
20 augustus 2019
Nederlands Kampioen NQHA:
➢ The Dutch Championship is een dubbel gejureerde *S/C* show: twee juryleden zullen
tegelijk jureren. Behalve de resultaten van show 1 en 2, zal de titel “Nederlands Kampioen’
uitgereikt worden. Deze titel wordt bepaald door de resultaten van show 1 en 2. In het geval
van een gelijkstand (tie), zal de “Tie Judge” de doorslag geven.
➢ Om Nederlands Kampioen te kunnen worden, moet de ruiter NQHA lid zijn. NQHA
lidmaatschap kan op de show gekocht worden voor 44 euro. Deze is dan geldig tot en met 31
december 2019.
➢ De titel Nederlands Kampioen zal alleen uitgereikt worden als er minimaal 3 starts in de
klasse zijn.

Secretariaat:
➢ Het secretariaat is open: donderdag 20 september van 15.30 tot 19.00 uur. Op show
dagen 1 uur voor aanvang van de show.
Telefoon: (+31) 6-50989963. Of via het emailadres: shows@nqha.nl.
Ingeschreven ruiters zullen een bevestiging (rekening overzicht) ontvangen.
Geannuleerde inschrijvingen (starts) worden niet terugbetetaald. Bij annulering na de
deadline dient de hele factuur betaald te worden. Bij medische redenen 7 dagen voor de
show zullen alsnog de eventuele kosten voor box, kampeer en administratie moeten worden
voldaan. Uitsluitend telefonisch of per mail annuleren.
➢ Betalingen kunnen contant of met pin betaald worden (alleen Nederlandse bankkaarten)
➢

Neem uw paardenpaspoort mee evenals AQHA lidmaatschapskaart en een kopie AQHA
registratie certificaat van het paard.
➢

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 regelboek van de 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 is geheel voor eigen risico. Bij annulering van inschrijvingen en/of
boxreserveringen worden de volledige kosten doorberekent, uitgezonderd bij een aantoonbare medische reden. Bij het
ondertekenen van de disclaimer op pagina 1 van het inschrijfformulier voor dit evenement verklaart ondertekende dat hij
akkoord gaat met de volgende statement:
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 FEIrichtlijnen 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 organisatie mag ten alle tijden het programma nog wijzigen.

AQHA/NQHA The Dutch Championship 2019
Welcome at the Dutch Championship 2019
AQHA approved show double judged split/combined.
Location Arena: Manege Het Keelven,
Kuilvenweg 4, 5912 GX, Someren
Showmanager: Roelie Van De Krol, shows@nqha.nl
+316 50989963 Showsecretariaat: shows@nqha.nl
Deadline Entry: August 20, 2019 (date of receiving entry). After this date no new
horses (start numbers) will be accepted. Existing combinations can apply for extra
classes on the show itself (except NQHA Futurity/Maturity and NQHA Jackpot classes)
with € 10,- late fee for each class.
Extra classes:
 Stallion Service Auction 2019& NQHA Futurity 2019 classes. Added money
Futurity with more than € 5000,-- euro in cash. Futurity classes: 3 & 4 years,
Maturity: 5 & 6 years.
 Horses who will enter in 2/3 year old longe line and 2/3 year old in trail hand
are not allowed to start under saddle.
 In the Green and Novice Amateur and Novice Youth Classes no Dutch
Championships title will be awarded.
 Jackpot classes 75% payback. This are all-breed classes.
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 or Amateur or L1
Amateur or Youth.
 NQHA Futurity/Maturity classes: rider and owner have to be NQHA member.
 Futurity Weanling classes: only possible when the weanling is registered by the
AQHA. Send us a copy.
 Stalls need to be paid in advance.

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 Helmet 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.
Stallion Service Auction:
Stallions can be enrolled in the Dutch SSA with SSA entry form till the deadline of
August 20, 2019.
Dutch Champion NQHA:
 The Dutch Championship is a double judged *S/C* show: two judges will judge
at the same time. Besides the results of show 1 and 2, there will be awarded the

title ‘Dutch Champion’, which will be determined by the results of show 1 and 2.In
case of a tie, the tie judge will determine the Dutch Champion.
 To be eligible for Dutch Champion, rider and owner have to be NQHA
members. NQHA membership can be bought at the show for 44 euro. This will be
valid till 31 December 2018.
 The title Dutch Champion will only be awarded if there are at least 3 starts in
the class.
Show Office:
 The show office will be open on Thursday September 20, from 15.30 till 19.00
PM. On show days 1 hour before show till the end of the show day. Phone: ( +31)
6 50989963or email: shows@nqha.nl.
 Payments can be done in cash
 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 (starts ) will not be refunded. After the deadline all fee sneed to be paid
even with canceling. Please call or email the secretary. Stalls and office fee will
never be paid back. Otherwise you will receive a bill afterwards.

**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.

