
 
 
 
 
         
 

 
 
Data : 
1e wedstrijd: zondag 30 Oktober  2022 
2e  wedstrijd: zondag 27 November  2022 
3e  wedstrijd: zondag 18 December  2022 
4e  wedstrijd: zondag 19 Februari  2023 
 
FINALE DAG :  zondag 2 april 2023 (een hele dag) 
 

AANVANG :   start eerste proef : 9u. 
Deze wedstrijden zijn enkel in de voormiddag van 9u tot +/- 14.00u  
De lessen in de namiddag starten normaal  gewoonlijk op  om 14u, mogelijks met vertraging .  
De wedstrijden op 10 april 2022 verlopen over een hele dag.  
 

DEELNAME :  
Elk lid van R.C. Groenhove kan deelnemen aan het Clubkampioenschap zowel met je eigen paard als een 
paard van de manege. Voor de deelnemers met een manegepaard zal een zo eerlijk mogelijke verdeling van 
de paarden gebeuren, gezien over de verschillende wedstrijden. 

 

INSCHRIJVING : Vooraf  

Voor de 1e wedstrijd v/h Clubkampioenschap gebeurt dit tegen uiterlijk 20 oktober  

Voor de volgende wedstrijden moet je tegen de woensdag avond  uw deelname bevestigen of inschrijven 

(eventuele betalingen kunnen geregeld worden op de dag zelf). Wie de dag zelf bevestigt of inschrijft, betaalt 
5,00 EUR extra . De lijsten worden opgemaakt en vanaf vrijdag kan je de startvolgorde bekijken op de website 
www.groenhove.be onder de rubriek Ruiterclub => Wedstrijden  
Inschrijvingsgeld  
Leden met hun  eigen   paard: € 40.00 per combinatie voor 4 wedstrijden 
Leden met een manegepaard:  € 72.00   per combinatie voor 4 wedstrijden 
Wanneer je betaalt per wedstrijd: € 20 manége paard , 12€ met je eigen paard , buiten wedstrijd EP 10€ 
Wie inschrijft of bevestigt op de dag zelf betaalt € 5.00 extra.  
Finaledag is niet inbegrepen in de reeks van 4 wedstrijden. (Zo is er een mogelijkheid voor verrekening aan  
niet-deelgenomen wedstrijden, max. 2 wedstrijden wanneer je vooraf Katrien verwittigd hebt !) 

 

PROEVEN : 
 REEKS 1  PROEF  voor DEBUTANTEN  “60 cm” 

  REEKS 2  70 cm    (reeds 1 seizoen gesprongen) 
  CAVALETTI Proef  

REEKS 3  80 cm    manege paarden    
  REEKS 4  80 cm    eigenaarspaarden  
  REEKS 5  90 cm -100 cm  Eigen paarden  
(De verdeling eigenaarspaarden en manegepaarden in een afzonderlijke reeks zal duidelijk worden bij de 1e wedstrijd, dit afhankelijk 

van de inschrijvingen, ook voor de verdeling van de reeksen ) Deze proeven worden op elke wedstrijd in deze volgorde 
gereden. 
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Zie ommezijde 

KLEDIJ :            

Voor de Reeksen  1 – 2 – 3 & cavaletti  is er geen ruiteruniform verplicht, we vragen u wel zoveel mogelijk te 
streven naar het uniform. Dit is : rijlaarzen, tok (verplicht),  rijbroek (liefst wit), witte polo of hemd, witte das, 
trui van Groenhove of wedstrijdjas (donkerkleurige blazer). 
Reeks 4 – 5 : ruiteruniform verplicht                

PRIJZEN : 
Reeks 1 & Cavaletti : enkel geldprijzen + aandenken 
Reeks 2 – 3 – 4 – 5 :  beker en geldprijzen                                       

          

PROEF: Reeks 1 voor DEBUTANTEN : 
Dit is een proef voor beginnende springruiters. De bedoeling van deze proef is om op een rustige manier en 
onder begeleiding vd lesgever een parcours te leren springen. In deze proef wordt er niet gesproken over 
een echte wedstrijd, enkel de correcte omlopen worden geklasseerd en ontvangen 6 euro  
Voor diegene die willen leren een parcours rijden, dan is dit het gepaste ogenblik !  
Daarom start deze proef om 9u en parcoursverkenning om 8u30 onder leiding van je lesgever.  De 
deelnemers van Reeks 2 kunnen ook nog altijd meegaan op verkenning om 8u30. 

PROEF Cavaletti :   
Dit is een proef voor de ruiters die cavaletti les volgen. De bedoeling van deze proef is om de 
behendigheid en stuurvaardigheid te oefenen bij het rijden van kleine cavaletti sprongetjes .  
Zoals in Reeks 1 wordt er niet gesproken over echte wedstrijd, enkel de correcte omlopen worden 
geklasseerd en ontvangen 6 euro . 
Deze proef start na Reeks 2 (+/-11u), best aanwezig zijn tegen 10u15 en met begeleiding van een ouder. Na 
het aanpassen van het parcours, gaan ze onder begeleiding van de lesgever het parcours gezamelijk 
verkennen, de opwarming is gezamenlijk in de binnenpiste onder begeleiding en dan, volgens startorde, 
leggen de deelnemers hun parcours individueel af. Graag ook 1 begeleider per deelnemer om de kinderen bij 
te staan bij hun paard voor en na de proef.  
Wij hopen op vele nieuwe ruiters die hun kans wagen ! 
 
Prijzengeld Reeks 2 – 3 - 4 – 5  
1e  prijs:  18 euro  4e prijs:  11 euro 
2e prijs:  15 euro   5e prijs:  10 euro 
3e prijs:  13 euro    6e prijs:   8 euro 

Kampioenschap 
Reeks 1 
Het klassement ziet er als volgt uit: foutloos = 20punten - volledig parcours met fouten = 10 punten - deelname 
met uitsluiting = 1 punt 
 
Reeks 2 – 3 - 4 - 5  
Na elke wedstrijd wordt een klassement opgesteld aan de hand van volgende puntentoekenning :  
20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
Iedere deelnemer krijgt tenminste 1 punt toegekend bij deelname. 
Om in aanmerking te komen voor de klassering op de finaledag moet men tenminste aan 3 van de 5 voorziene 
wedstrijden hebben deelgenomen. De punten van de 3 beste wedstrijden komen in aanmerking voor het 
voorlopig eindklassement. Op de finalewedstrijd worden de behaalde punten bij het voorlopige eindklassement 
geteld. 
Voor klachten en opmerkingen over het voorlopig klassement kunt U terecht bij de voorzitter van de ruiterclub 
Stefaan Desender. 
 
Het reglement kan nagelezen worden op de website van www.groenhove.be 
Tijdens elke activiteit is er restauratie voorzien. 
 
 MEEDOEN IS VEEL BELANGRIJKER DAN WINNEN WANT OEFENING BAART KUNST 

http://www.groenhove.be/

