
Onderlinge wedstrijd 18 oktober 2020 

 

Zorg dat je minimaal een uur van te voren aanwezig bent om te poetsen, vlechten en 

zadelen. Inrijden 20 minuten in de voorste buitenbak, elke kant op maximaal 2 rondjes 

galopperen. Bij het inrijden staat een oefenhindernis in de bak. Deze mag je maximaal 3 

keer springen, roep daarbij ‘sprong vrij’ zodat de anderen weten dat jij gaat springen. 

Proef in de binnenbak. Na de proef stap je 5 minuten uit en daarna breng je je paard terug 

naar stal. Als je als laatste op je paard je hebt gereden haal je alle vlechtjes uit de staart en 

manen en berg je alle spullen weer netjes op. Luister goed naar de ringmeester en ruim na 

de proef alles op.  

Ruiters met een T achter hun namen moeten een toets maken; meld je na de proef bij 

secretariaat om je toets te maken. De leerstof voor de toets staat in het boek ‘Paardrijden 

met Plezier’, verkrijgbaar bij de bar. Veel plezier! 

 

Let op! 

Vanwege de corona maatregelen zijn er extra regels tijdens de wedstrijd. Tijdens de 

wedstrijd is de kantine gesloten. Er zijn helaas geen toeschouwers toegestaan. Meld je bij 

aankomst van de manege bij het secretariaat voor een gezondheidscheck. Ook is het niet 

mogelijk om een prijsuitreiking te laten plaatsvinden. Je kunt je protocol  in de week na de 

wedstrijd ophalen in de kantine. Je protocol zal ook op de wedstrijddag via de mail 

toegestuurd worden zodat je wel al eerder je punten kunt bekijken.  

Verder vragen wij alle deelnemers om niet te lang op de manege te blijven. Verlaat na het 

proefje en het opruimen van je spullen de manege.  

Denk verder aan de geldende corona maatregelen. 

-          Iedereen houd 1,5 meter afstand. 

-          Blijf bij klachten thuis.  

 

Het dragen van een bodyprotector is voor iedereen verplicht! 

 

Tijd Klasse Naam Paard 
10.00 Va1-L Stella G.  Elsa 

 Va1-L Eliane A. Rover 
10.20 Va1-L Maite lynn S. Spikkel 

 Va1-L Caitlin S. Meeko 

10.40 Va1-L Nia Y. Rover 
 Va1-L Linn K. Rico 

11.00 Va1-L Inge van der W. Rhona 

 Va1-L Olivia D.  Ginny 

11.20 Va1 Julia van der V. Rico 

 Va1 Elianna G. James 

11.40 Va1-L Ashley de W. Ginny 

 Va1-L Anastasia G.  Balou 



12.00-12.10 parcours wissel 

 

Tijd Klasse Naam Paard 
12.10 Va2 Robin L. Ginny 

12.20 Va2-T Romana T. Balou 
 Va2 Zora U. Rhona 

12.40 Va2-L Rivka S. Navarro 
 Va2 Mikki B.  Balou 

13.00 Va2-T Elena S.  Rhona 

 Va2 Mette G. Navarro 

13.20 Va2 Heleen van H. Rico 

 Va2-L-T Fay D. Newton 

13.40 Va2-T Lisa van W. Pumba 

 

 

 

 


