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Bergen op Zoom, 04 september 2018
Betreft: Briefing finale Power Horse Competitie 2018.
Beste Deelnemers,
Bivak-aankomst-milieu
Voor de bivak tijdens de wedstrijd te Halsteren gelden door de milieu-eisen enkele op- en
aanmerkingen. Zoals voorgaande jaren vragen wij de deelnemers een zeiltje mee te nemen
en het afval aan het einde van het weekeinde mee te nemen. Mochten de deelnemers niet
in het bezit zijn van een passend zeil dan zal deze door de bivakleiding worden uitgereikt.
Deze dient onder de auto/vrachtauto welke op het bivakterrein moet blijven staan gelegd te
worden. Dit zullen voornamelijk vrachtauto’s zijn.
Wij begrijpen dat dit bij aankomst enige vertraging op kan leveren maar hopen op jullie
begrip. Wij doen er alles aan om dit tot een zo kort mogelijke vertraging te beperken.
Het is dus niet toegestaan zonder aanmelden het terrein op te rijden en een plek te zoeken.
Milieu-eisen
Omdat de wedstrijd wordt georganiseerd binnen een waterbeschermingsgebied worden elk
jaar de eisen verscherpt. Ook dit jaar hebben we met verscherpte eisen te maken opgelegd
vanuit de provincie. Dit betekent dat naast voornoemde maatregel (het gebruik van olie
absorberende matten) er ook met enige regelmaat een controleronde door de vrijwilligers
zal worden gelopen. Dit om na te gaan of er geen lekkage zijn bij trucks, trekkers of andere
voertuigen. Mocht dit wel het geval zijn dan zal hier melding van worden gemaakt bij de
milieudienst en bij de eigenaar van desbetreffend voertuig. Mocht u zelf iets ontdekken
(olielekkage bijvoorbeeld) neem dan direct contact op met 073-6812821 of meld dit voorval
bij de info-stand in feesttent. Mocht u dit telefoonnummer niet onthouden, op verschillende
plaatsen (feesttent, info-stand, vip-tent) op het terrein hangt een lijst met belangrijke
telefoonnummers. Ook dit nummer zal vermeld staan op deze lijst.
Parkeren deelnemers – bezoekers – standhouders – organisatie
Om het wedstrijdterrein zo min mogelijk milieutechnisch te belasten en de gevaren van
incidenten zoveel mogelijk te voorkomen dienen alle voertuigen welke gedurende het
weekeinde niet worden gebruikt geparkeerd te worden op het daarvoor aangewezen
parkeerterrein. Dit parkeerterrein zal duidelijk worden aangegeven en is gelegen nabij het
wedstrijdterrein. Dit geldt ook voor bezoekers, vrienden, kennissen standhouders en
organisatie welke hun auto niet direct nodig hebben gedurende het weekeinde.
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Handhaving wegenverkeerswetgeving openbaar gebied
Als Stichting Power Horse Zuid-West Brabant dienen wij ons te houden aan verschillende
regel- en wetgeving binnen het openbaar gebied. Ook worden wij als organisatie gehouden
aan de wegenverkeerswet 1994.
In de wegenverkeerswet 1994 staat in hoofdstuk 6 Rijvaardigheid en bevoegdheid, artikel
107.1 het volgende:
1

Aan de bestuurder van een motorrijtuig op de weg dient door de daartoe bevoegde
autoriteit een rijbewijs te zijn afgegeven voor het besturen van motorrijtuigen van de
categorie waartoe dat motorrijtuig behoort.

2

Daarnaast is het niet toegestaan zelfstandig een motorvoertuig of elektrisch voertuig
te besturen op de openbare weg op een leeftijd van jonger dan 16 jaar.

Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze om het voor ons allen veilig te houden.
Douchen
Op zaterdagavond heeft u de gelegenheid om tussen 17.15 uur en 18.15 uur gebruik te
maken van de douchegelegenheden van Sportpark de Beek, welke gelegen zijn achter de
voetbalkantine. Gelieve de doucheruimtes netjes achter te laten.
Diner - Feestavond
Het diner zal zaterdagavond aanvangen om 18.30 uur. Aansluitend aan het diner zal er een
feestavond met muziek worden georganiseerd.
Eten na de finale op zondag
Ook dit jaar willen wij de mogelijkheid aan alle deelnemers bieden om zondagavond voor
vertrek huiswaarts nog een maaltijd te nuttigen. Slagerij Slager (Theo en Jet) bieden ons een
diner aan inclusief een drankje aansluitend aan de prijsuitreiking voor € 10,- per persoon. Wel
vragen wij jullie dit tijdig te laten weten en wel voor 18 september 2018. Graag naam, adres,
aantal personen en e-mailadres. Dit kan via info@stichtingpowerhorsezuidwestbrabant.nl De
betaling kan vooraf plaatsvinden of tijdens de wedstrijd bij de info-stand. Het totaalbedrag
kan worden overgemaakt op Triodos t.n.v. Stichting Power Horse Zuid-West Brabant te Bergen
op Zoom. Bankrekeningnummer NL24TRIO0379297833 o.v.v. naam en aantal personen.
De organisatie en het bestuur van de stichting trekpaarden zuid-west brabant wenst u een
goede reis en een sportief en gezellig finale weekeinde toe.
Albert-Jan, Ferdy & Ko.
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