
Uitleg Pinksterconcours (tijden zijn onder voorbehoud) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vaardigheid 10.00uur:                                                                          (Inschrijfgeld: €10,00) 
(voor ruiters uit de jeugd/ponylessen) 
Dit jaar nieuw: Vaardigheidsproef (V1). 
Vaardigheidproeven zijn een soort behendigheidproeven waarbij ook dressuur een onderdeel 
is. Naast de dressuur o.a. slalom, balkjes e.d. 
Van starter tot gevorderd kan meedoen.  
Starters/beginners mogen een begeleider meenemen die ernaast meeloopt. 
Kledingvoorschrift: zie diplomarijden. 
 
Ook het paspoort meenemen. Hier wordt de proef in afgestempeld. 
Bij deelnemers met begeleiding wordt het eerste vakje afgestempeld. 
Deelnemers zonder begeleiding het laatste vakje. Zij kunnen na het behalen van het punt, de 
volgende keer V2 gaan doen. 
De beoordeling en puntentelling is te vergelijken met hoe dat gaat bij het diplomarijden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Springen 12.00uur:                                                                                (Inschrijfgeld: €10,00) 
(voor ruiters uit de gevorderde lessen/pensiongasten/leasegasten/gasten van buitenaf) 
Een klassiek parcours wil zeggen, dat men +/- 10 hindernissen foutloos moet nemen. Wie 
foutloos is, gaat door naar de barrage. Dit is een verkort parcours met een klein aantal 
hindernissen, maar nu ook op tijd.  
Maximale hoogte voor onze lespaarden is 80cm.  
Manegepaarden en manegepony´s mogen maximaal 2 parcoursen meedoen. Dus vol=vol. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bestgaand rijpaard/pony 16.30uur:                                                    (Inschrijfgeld: €10,00) 
(voor ruiters uit de gevorderde lessen/pensiongasten/leasegasten/gasten van buitenaf) 
Ook dit jaar is er weer het onderdeel bestgaand rijpaard, bestgaand rijpony. 
Je rijdt dan in een groep van max 10 ruiters in de rijbak. In het midden van de rijbak staat de 
jury. De jury geeft aan wat jij (en de rest van de groep)moet doen (rondje stap, paar rondjes 
draf en paar rondjes galop). De Jury beoordeelt dan de gangen van je paard, houding van je 
paard/ruiter en verzorging.  
De kunst is om je paard/pony zo netjes mogelijk te presenteren (tip: probeer ook een paar keer 
een mooie uitgestrekte draf te laten zien om de gangen van je paard te tonen). 
Er zijn wel enkele regels aan verbonden: 
*Je mag alleen rijden met bus/watertrens enkel of dubbel gebroken bit, of myler bit.  Je mag   
  met martingaal (zonder heeft de voorkeur). 
*In wedstrijd tenue (witte broek, liefst rijjasje of eventueel donkere trui/shirt. zonder print,   
  laarzen of donkere chaps, cap). 
*Peesbeschermers/witte bandages zijn toegestaan (zonder heeft de voorkeur). 
*Wit zadeldekje.  
*Paard mag gevlochten worden (dit wordt extra gewaardeerd). 
Wie het mooiste totaalplaatje laat zien is de winnaar! 
Bij de manegepaarden en pony´s kan natuurlijk maar 1 ruiter per paard/pony meedoen. 
Dus vol=vol. 
 


