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De proefnummers vind je terug op de startlijst. 

 

Dressuur, Mennen en Bixie 
Aanvang:        

09.00 uur – 11.30 uur  Ring 1a - Omheinde zandbaan   

    Bixie Dressuur Klasse AA, A en B1 1e en 2e proef 

 

11.30 uur – 11.55 uur  Ring 1b - Omheinde zandbaan 

Bixie Springen Klasse AA en A 1e en 2e parcours 

 

08.45 uur – 12.45 uur  Ring 2 - Grasbaan 

Dressuur Klasse B (groep 1) 1e en 2e proef cat. D en E 

 

13.00 uur – 17.00uur   Ring 2 - Grasbaan 

Dressuur Klasse B (groep 2) 1e en 2e proef cat. B, C en D 

 

08.45 uur – 12.45 uur  Ring 3 - Grasbaan 

Dressuur Klasse L1 (groep 1) 1e en 2e proef cat. C en D 

 

13.00 uur – 17.00uur  Ring 3 - Grasbaan 

Dressuur Klasse L1 (groep 2) 1e en 2e proef cat. B, C en D 

 

09.00 uur – 12.40 uur  Ring 4 - Grasbaan 

Dressuur Klasse L2 (groep 1) 1e en 2e proef cat. C en D 

Dressuur Klasse B/L1 18+ 1e en 2e proef 

 

13.00 uur – 16.45 uur  Ring 4 - Grasbaan 

Dressuur Klasse L2 (groep 2) 1e en 2e proef cat. D en E 

Dressuur D en E 

 

09.00 uur – 12.45 uur  Ring 5 - Grasbaan 

Dressuur Klasse M1/M2 18+ 1e en 2de proef 

Dressuur Klasse M1 (groep 1) 1e en 2e cat. C, D en E 

 

09.30 uur – 12.00 uur  Ring 6 - Zandbaan 

Dressuur Klasse Z1 18+ 1e en 2e proef 

    Dressuur BB/B hobbyklasse 1e en 2e proef cat. D 

 

13.00 uur – 15.45 uur  Ring 6 - Zandbaan 

Dressuur Klasse M2 1e en 2e proef cat. C en D 
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09.30 uur – 13.45 uur  Ring 7 - Zandbaan 

Dressuur Klasse Z1 1e en 2e proef cat. C en D 

Dressuur Klasse Z2 1e en 2e proef cat. C en D 

 

13.15 uur – 16.45 uur  Ring 8 – Grasbaan 

     Mennen-Dressuur Klasse B, L, M, Z en ZZ enkelspan 1e en 2e pr. 

Mennen-Dressuur Klasse L 2-span 1e en 2e proef  

 

08.45 uur – 13.10 uur  Ring 9 - Hoofdring (Zandbaan) 

Dressuurbelofte 

Dressuurtalent 

 

Springrubrieken 

Aanvang 08.30 uur 

• Hoofdring 

• Vóór aanvang parcours verkennen 

• Alle overige tijden zijn richttijden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. 

• Alle rubrieken zijn direct aansluitend. 

• Géén bijschrijvingen, géén HC-starts 

 

Het 1e parcours in een klasse is met barrage. Het 2e parcours in dezelfde klasse is zonder barrage. 

 

Richttijden 

08.30 uur Klasse 60 cat. B, C en D 

➢ Aansluitend parcours verkennen (5 minuten) 

plm. 09.15u Klasse 70 cat. C en D    

➢ Aansluitend parcours verkennen (10 minuten) 

plm. 10.40u Klasse 80 cat. C en D    

➢ Aansluitend parcours verkennen (25 minuten) 

plm. 13.10u Klasse 90 cat. C en D    

➢ Aansluitend parcours verkennen (5 minuten) 
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plm. 15.15u Klasse 100 cat. C en D  

➢ Aansluitend parcours verkennen (10 minuten) 

plm. 16.20u Klasse 110 en 120 cat. D 

 

 

New Forest Stamboekrubrieken 

 

 

Springbelofte en Springtalent (Amalia hal)  

Aanvang: 09.00 uur (tot ± 12.15 uur) 

Let op: 

• Je starttijd is bindend. Zorg dat je er op de aangegeven tijd bent (Zie Startlijsten). 

• De indeling is gedaan op basis van africhtingsniveau. Startplek ruilen kan niet. 

• Er is géén exterieur keuring meer. 

• De tussenklassementen worden door Equiscore op het scherm getoond. 

• De prijsuitreiking vindt plaats op de pony voor de eerste drie prijswinnaars per 

klassement; in de Huldigingsring. Volgprijzen zijn na de prijsuitreiking af te halen bij het 

Secretariaat. Aanvang Max. 60 minuten na afloop van de rubriek. 

 

 

Dressuurbelofte en Dressuurtalent (Ring 9 - Hoofdring zandbaan) 

Aanvang: 08.45 uur (tot ± 13.15 uur) 

Let op: 

• Je starttijd is bindend. Zorg dat je er op de aangegeven tijd bent (Zie Startlijsten). 

• De indeling is gedaan op basis van africhtingsniveau. Startplek ruilen kan niet. 

• Er is géén exterieur keuring meer. 

• De tussenklassementen worden door Equiscore op het scherm getoond. 

• De prijsuitreiking vindt plaats op de pony voor de eerste drie prijswinnaars per 

klassement; in de Huldigingsring. Volgprijzen zijn na de prijsuitreiking af te halen bij het 

Secretariaat. Aanvang Max. 60 minuten na afloop van de rubriek. 
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Sportpony - ‘nieuwe stijl’ (Ring1a – Omheinde zandbaan) 

Aanvang: 13.30 uur (tot ± 15.15 uur) 

Let op: 

• Je starttijd is bindend. Zorg dat je er op de aangegeven tijd bent (Zie Startlijsten). 

• De indeling is gedaan op basis van de grootte van e pony. Startplek ruilen kan niet. 

• Er is géén exterieur keuring meer. 

• De tussenklassementen worden door Equiscore op het scherm getoond. 

• De prijsuitreiking vindt plaats op de pony voor de eerste drie prijswinnaars; in de 

Huldigingsring. Aanvang Plm. 30 minuten na afloop van de rubriek. 

 

 

Hengsten – 2de Fase Verrichting Onderzoek 

Dressuurproef (eigen ruiter)     Beatrix hal  - ochtend 

Rijden door een gastruiter (basisgangen en springen) Amalia hal  - middag 

Steeple baan (eventing hindernissen)   Buitenterrein veld F  - avond 

 

Uitreikingen Prestatiepredicaat 

Er zijn vandaag 4 blokken waarin een ruiters en hunpony’s hun prestatiepredicaat uitgereikt 

krijgen: 10.30 uur - 12.30 uur - 13.30 uur - 14.15 uur. 

 

Ambassadeur 2022 

Om 12.30 uur wordt tijdens een blokje uitreiking Prestatiepredicaat ook de Ambassadeur 

van 20022 gehuldigd. 

 

Prijsuitreikingen alle rubrieken 

Deze zal voor dressuur, mennen en onze stamboekrubrieken plaatsvinden ongeveer 45 

minuten nadat de laatste start van een rubriek de baan verlaten heeft. 

Voor springen en Bixie na ongeveer 30 minuten na afronding van een rubriek. 

Equiscore verzorgt voor ons de uitslagverwerking en probeert elke uitslag zo snel mogelijk 

klaar te hebben. Het verzoek is dan ook om niet bij de wagen te storen over vragen naar 

tijden voor prijsuitreikingen. Het is een complexe dag door de vele rubrieken en disciplines.  
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Dat vraagt uiterste concentratie van Equiscore, en geduld van de deelnemers. Het kan dan 

ook voorkomen dat een bepaalde rubriek eerder een prijsuitreiking heeft terwijl jouw 

rubriek eerder klaar was. Wij rekenen daarbij op uw begrip. 

 

De prijsuitreiking voor de plaatsing 1 t/m 6 vindt plaats in de Huldigingsring. 

- Voor dressuur, Bixie en mennen in tenue zonder pony 

- Voor springen op de pony, en anders te voet in tenue 

- Voor de stamboekrubrieken nr. 1 t/m 3 van elk klassement op de pony 

Overige prijzen zijn na de prijsuitreiking af te halen bij het secretariaat. 

 

In onderstaand Tijdschema kun je zien wanneer een rubriek afgelopen is, om te bepalen hoe 

laat je de prijsuitreiking kunt verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


