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In- Outdoor Gilze 
2 april 2017 

 
 
 

Op zondag 2 april wordt er door Stichting Herfstmarathon Gilze een in- outdoor georganiseerd 
in de mentuin van Geerts Gilze, aan de nieuwe Maastrichtsebaan in Gilze. 
 
Deze bestaat uit een 1ste en 2de manche met daartussen een klein wegtraject.  
 
Verkennen kan op zaterdag 1 april tussen 17.00 en 19.00 uur. 
 
Kinderen jonger dan 14 jaar die mee willen doen aan de in- outdoor mogen alleen deelnemen 
onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar oud. 
 
Inschrijfgeld bedraagt € 15,- en kan contant worden voldaan op zaterdag tijdens het verkennen. 
 

Inschrijven kan tot 24 maart 
 en VOL = VOL. 

 
Zorg dat het inschrijfformulier compleet ingevuld verstuurd wordt naar bovenstaand 
(mail)adres.  
 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Janus of Adje Geerts. Zij zijn bereikbaar tussen 
18.00 uur en 19.00 uur op tel: 06-50 86 23 20. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur 
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Inschrijfformulier 
 
 
 
 
Naam menner / menteam / ruiter: _________________________________________________ 
 
Adres: ________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ____________________  Plaats: __________________________________________ 
 
Telefoonnummer: _______________________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 
 

 Pony   Paard  Powerhorse 

 Enkelspan  Tweespan  Meerspan  Ruiter   
 

 Junior (9 tot 14 jaar)*  Kind (tot 9 jaar)* 
 
* Indien de deelnemer jonger is als 14 jaar dient deze te worden begeleid door een volwassene 
van minimaal 18 jaar oud. 

 
De organisatie stelt het verplicht om een veiligheidshelm en een bodyprotector te dragen tijdens het 
rijden van de in- outdoor.  
U dient in het bezit te zijn van een WA verzekering voor uw aanspanning. 
De in- outdoor  wordt geheel op eigen risico verreden. Ook wordt u tijdens het rijden van het wegtraject 
gezien als verkeersdeelnemer.  
Het bestuur, de medewerkers, grondeigenaren en overige betrokkenen kunnen op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan deelnemers/bezoekers en/of hun eigendommen. 
 

Datum:        Handtekening:  

mailto:herfstmarathongilze@gmail.com

