
Onderlinge wedstrijd 2-5-2021

Te rijden proeven: F7b t/m F15b. Let op! We rijden de nieuwe proeven, versie 2016!

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

zadelen. Inrijden 20 minuten van te voren in de voorste buitenbak, elke kant op maximaal

twee rondjes galopperen. Proef in de binnenbak. Regel je eigen voorlezer! Na de proef

stap je vijf minuten uit en daarna breng je je paard naar stal. Als je de laatste bent die op

het paard gereden heeft, haal je alle vlechtjes uit de staart en de manen en berg je alle

spullen weer netjes op. Luister goed naar de ringmeester en ruim na de proef alles op.

Let op!

Vanwege de corona maatregelen zijn er extra regels tijdens de wedstrijd:

● Tijdens de wedstrijd is de kantine gesloten. Ook is het niet mogelijk om een

prijsuitreiking te laten plaatsvinden. Je kunt je protocol ongeveer een half uur na je

proef ophalen bij het secretariaat. Let op in de binnenruimtes geldt een

mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.

● Er zijn helaas geen toeschouwers toegestaan.

● Na afloop van de onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale

samenkomst- en gezelschap grootte van twee personen.

● Er zal geen klassement worden opgemaakt.

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

manege na het het opruimen van je spullen en het ophalen van je protocol.

Tijd Klasse Naam Paard
12.00 F12 Lisa van W. Pumba

F12 Jill S. Toby
12.15 F13 Bente M. Maddy

F12 Jara M. Navarro
12.30 F12 Heleen van der H. Ties

F12 Zora U. Rhona
12.45 F11 Helen F. Maddy

F11 Naomi W. Navarro
13.00 F14 Kirsten H. Nelis

Tijd Klasse Naam Paard
F7 Megan van den E. Rhona

13.15 F7 Heleen van H. Maddy
F7 Mette G. Dakota

13.30 F7 Birke van den E. Nelis
F7 Elena S. Nota

13.45 F7 Olivia D. Toby
F7 Phaedra C. Dakota




