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Elk seizoen (september/april) organiseren we 5 onderlinge wedstrijden om de rijvaardigheden te meten. Deze
zijn gesplitst in de ene week een dressuurwedstrijd en de andere week een springwedstrijd, dus in totaal gaat
het om 10 zaterdagen. Waarom onderlinge wedstrijden? Je hebt paardrijles om wat te leren, en dat kun je
mooi toetsen in de onderlinge wedstrijden! Een jury beoordeelt dan wat je allemaal kan (als je je proef rijdt)
en geeft daarvoor punten. Je kunt meedoen met de dressuurwedstrijd en, als je wilt, ook met de
springwedstrijd. Er kunnen ook ruiters van buitenaf meedoen met de wedstrijden in eigen rubrieken.

Wedstrijden, hoe zit dat?
Beginnende ruiters tot 13 jaar starten in de klasse Bixie AA (zonder galop en eventueel met begeleiding), en
mogen bij genoeg winstpunten door naar Bixie A, daarna naar de BB- en vervolgens verder in de B-klasse.
Vanaf BB komt er ook galop bij kijken. In de Bixie mag je bij 5 winstpunten je door naar de volgende klasse,
en je wordt automatisch overgezet als je 10 winstpunten hebt. Dus totdat je 10 winstpunten hebt, mag je
nog in je 'oude' klasse wedstrijden blijven rijden. Je mag pas vanaf 13 jaar op een paard starten.
Beginnende ruiters vanaf 13 jaar starten in de BB-klasse en gaan bij voldoende winstpunten door naar B,
dan L1, L2, M1 en ten slotte M2. Hogere klasses rijden we niet bij de onderlinge wedstrijden. Heb je 5 winstpunten in de BB dan mag je door naar de B, bij 10 winstpunten word je automatisch overgezet. Vanaf de B
heb je minstens 10 winstpunten nodig om een klasse hoger te starten, en word je automatisch overgezet bij
30 winstpunten. Dus totdat je 10 winstpunten (BB) of 30 winstpunten (vanaf B) hebt, mag je in je 'oude'
klasse wedstrijden blijven rijden. Dit kan handig zijn voor de clubkampioenschappen, zie op pagina 2.
Beginnende ruiter? De instructie kijkt of je al mee kan doen met de wedstrijd of beter nog even kunt wachten.
Eigen pony/paard
Om onderscheid te maken tussen manegeruiters die een keer per week kunnen rijden op een manegepaard
en manegeruiters met een eigen pony/paard waar ze veel op kunnen oefenen en daarmee meedoen met de
onderlinge wedstrijden, zijn er speciale rubrieken dressuur en springen waarin deze ruiters in alle klasses
kunnen starten. Bij de puntentelling van deze rubrieken werken we daarom met percentages.
Winstpunten
Per proef krijg je punten van de jury. En bij bepaalde puntenaantallen krijg je (een) winstpunt(en):
• Bixie AA / Bixie A
42 punten
> 1 winstpunt
• BB, B, L1, L2, M1, M2 180-194 punten
> 1 winstpunt
195-209 punten
> 2 winstpunten
210 of hoger
> 3 winstpunten
Winstpunten worden door ons bijgehouden op de computer, er hangt ook een lijst van in de stallen.
Er is een wedstrijd en je wilt meedoen
Geef je op!
Uiterlijk 4 weken voor de wedstrijd hangen per klasse lijsten in de manege om je op te geven. Op de lijst van
jouw klasse schrijf je je naam en met welk(e) pony/paard je wilt starten. Je moet hierbij 1e en 2e keus opgeven
voor als er te veel mensen op hetzelfde paard willen. Je kan worden ingedeeld met je 2e keus maar ook
instructie kan iemand op een ander paard zetten. Wil je meedoen met de springwedstrijd? Dan moet je ook
meedoen aan de dressuurwedstrijd. Vermeld de hoogte (balkjes, AA=20 cm, A=30 cm, BB=40 cm en B=50 cm).
Oefenen
We rijden de proeven van de KNHS (zie www.knhs.nl). In de les ga je je proef oefenen en dat kun je ook thuis
doen, zodat je goed weet wat je moet doen tijdens de wedstrijd. Er is iemand bij de wedstrijd die de proeven
voorleest, dus je hoeft het niet zelf allemaal te onthouden. Als je op een eigen paard of pony start, moet je wel
zelf zorgen voor een voorlezer. Ouders en ruiters vanaf 13 jaar willen vast ook wel anderen voorlezen!
Startlijst
Een week voor de wedstrijd hangen de voorlopige startlijsten in de manege. Hierop staat hoe laat je moet
starten en op welke pony/welk paard je rijdt. Tot de woensdag voor de wedstrijd kan er nog iets gewijzigd
worden, daarna wordt de definitieve startlijst gepubliceerd. Kijk dus uiterlijk vrijdag voor de wedstrijd nog
even of er voor jou iets veranderd is. De startlijsten komen ook op facebook en de website.
De dag van de wedstrijd
Kleding
Je hoeft geen officiële wedstrijdkleding te dragen, maar de jury let wel op of je netjes gekleed bent: witte of
lichte rijbroek, witte blouse met een zwart jasje, trui, vest of gilet erover zodat je het witte kraagje nog ziet.
Zorg voor schone laarzen, cap en handschoentjes. Doe lang haar in een staart, vlecht of netje!
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Melden
Zorg dat je minimaal een halfuur voordat je moet starten aanwezig bent. Meld je bij het secretariaat in de
onderste kantine, daar moet je het inschrijfgeld betalen. Dat is € 7 zowel voor dressuur als voor springen.
Paard/pony klaarmaken
Als je paard op stal staat, of zodra hij klaar is met rijden, kun je hem gaan poetsen en klaar maken. Zorg dat
hij er keurig uitziet en er geen strootjes in de staart hangen! Maak ook alvast je beugels op maat en singel aan.
Als de ringmeester je roept, loop je met je paard naar de bakdeur en kun je de bak in als de deur open gaat.
De proef rijden
De proef begint als de jury een seintje geeft en de voorlezer begint met lezen. Als je klaar bent, zet je je paard
weer op stal. Hoeft niemand meer op dat paard, kun je hem afzadelen (ook de vlechtjes eruit halen). Als hij
nog een keer moet starten, overleg je met de volgende ruiter (misschien de singel even een gaatje losser).
De jury
We werken met vrijwillige juryleden (zoals oude instructeurs/instructrices of leden die zelf heel goed kunnen
rijden), die worden geholpen door een 'schrijver' die opschrijft wat de jury zegt. Vaak worden hiervoor ouders
gevraagd; we proberen op te letten dat een ouder niet hoeft te schrijven als zijn/haar kind moet rijden.
De uitslag
De uitslag is meestal binnen een halfuur na de laatste starter in jouw klasse bekend. De prijsuitreiking is boven
in de kantine. Alle klasses worden apart gejureerd, behalve L1 en L2 dressuur en BB en B springen. Omdat daar
minder deelnemers zijn, worden deze klasses samengevoegd. Alle manegeruiters krijgen sowieso een lintje!
Indeling hallen op een wedstrijddag
Hal 1: wedstrijdhal start met dressuur óf springen MV, daarna springen voor ruiters van buitenaf
Hal 3: wedstrijdhal start met dressuur MV, daarna dressuur voor ruiters van buitenaf
Hal 2: losrijden voor mensen met eigen paard/pony (manegepony's worden i.o.m. instructie losgereden)
Regels tijdens een wedstrijddag
> Niet rennen in de stallen en niet door de bakken lopen (loop achter hal 3 langs of buitenom).
> Geef elkaar de ruimte om je paard of pony klaar te maken. Wees rustig bij de bak en maak geen lawaai.
> Samen houden we het netjes: stallen opruimen, poep uit de bak halen en hindernissen opruimen.
> Ook het publiek wordt verzocht om stil te zijn bij de bak, zodat de ruiter de voorlezer goed kan verstaan en
geconcentreerd zijn/haar proef kan rijden. Het is tenslotte een wedstrijd!

Bijzondere wedstrijden
Verkleedwedstrijd
De 4e wedstrijd is het de bedoeling dat iedereen verkleed zijn/haar proefje rijdt. Dat is niet verplicht, maar
wel heel leuk! Vooraf bepalen we een thema. De mooist verklede ruiter krijgt een prijs!
Diplomarijden
Als je in het seizoen genoeg winstpunten hebt gehaald om door te mogen naar een volgende klasse, word je
uitgenodigd om nog één keer je proef te rijden voor de jury. Als je dat goed hebt gedaan, dan krijg je een
diploma voor die klasse en je mag een cadeautje uitzoeken! Het Diplomarijden is meestal in mei en kost € 5.
Finalewedstrijd: Clubkampioenschappen
Na afloop van het wedstrijdseizoen roepen we de clubkampioenen uit in de volgende klasses:
6 kampioenen Dressuur: • AA • A • BB • B • L1/L2 • Eigen 3 kampioenen Springen: • AA/A • BB/B • Eigen
Om clubkampioen te worden in een van deze klasses moet je het hele seizoen in die klasse hebben gereden
en minimaal 4 van de 5 wedstrijden meegedaan hebben, waaronder de finalewedstrijd. Voor elke plek die je
bij een wedstrijd hebt gehaald, krijg je punten: 1e plek 100 punten, 2e plek 90 punten enzovoort. Aan het
einde van het seizoen, na afloop van de laatste wedstrijd (de finale), tellen we de punten van je beste
4 wedstrijden bij elkaar op. Degene die de meeste punten heeft, is clubkampioen van die klasse!
Naast de clubkampioenen zijn er nog 2 wisselbekers voor de overall-kampioenen dressuur en springen: heb
je de meeste punten van iedereen gehaald in de dressuur of bij het springen, dan ben je de overall-kampioen
dressuur of springen en krijg je de wisselbeker met daarin je naam gegraveerd. En omdat je die volgend jaar
weer moet inleveren, krijg je ook een heus kampioenslint als blijvend aandenken!
Let op, als je tijdens het seizoen overstapt van bijvoorbeeld A naar BB, dan doe je dus niet meer mee voor
het clubkampioenschap maar nog wel voor het overall-kampioenschap. (Van L1 naar L2 mag wel.)
Meer weten?
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust aan je instructrice!
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