
 

 

Onderlinge wedstrijden! 

 

Dit najaar en voorjaar 2019 organiseert manege Wittenburg  

 onderlinge wedstrijden dressuur en springen. 

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd, je hoeft geen manege klant te zijn van manege 
Wittenburg of in het bezit te zijn van een officiële startpas. Wel dienen paarden die ons terrein 

betreden correct te zijn ingeënt. 

 

Wedstrijden in competitieverband! 

De competitie bestaat uit 3 springwedstrijden en 3 dressuurwedstrijden. Van de 3 wedstrijden 
moeten in ieder geval 2 wedstrijden (dressuur of springen) worden gereden.  

De wedstrijden vinden plaats op de volgende data: 

Springwedstrijd 13 oktober 2018 

Dressuurwedstrijd 10 november 2018 

Springwedstrijd 8 december 2018 

Dressuurwedstrijd 19 januari 2019 

Springwedstrijd 23 februari 2019 

Dressuurwedstrijd 16 maart 2019 

Aanmelden 

Via wedstrijden@manegewittenburg.nl  onder vermelding van: 

- datum (data) van de wedstrijd(en) waaraan je wilt deelnemen!; 

- naam ruiter/amazone; 

- leeftijd; 

- naam paard/pony (voor manege klanten paard of pony naar keuze); 

- te rijden proef (zie informatie hierna). 

Opgeven kan tot een week voor de wedstrijd! 

mailto:wedstrijden@manegewittenburg.nl


 

Dressuurproeven: 

- F 1 t/m 12 -proeven versie B; 

- BB proef 1 in 2018 en proef 2 in 2019; 

- B, L1, L2: de eerste proef van de betreffende maand. 

(Op de site van www.dressuurproeven.nl  staan de betreffende proeven). 

 

Springen: 

Vaardigheid 1: balken op de grond (cavaletti) en slalom; 

   Vaardigheid 2: cavaletti, laag kruisje en slalom; 

   Vaardigheid 3: parcours met kruisjes (30 cm.); 

   Vaardigheid 4: parcours met kruisjes + 1 oxer (40 cm.); 

   Vaardigheid 5: parcours met kruisjes + 1 stijlsprong + 1 oxer (50 cm.); 

   Vaardigheid 6: parcours over 60 cm.; 

   Vaardigheid 7: parcours over 70 cm.; 

Vaardigheid 8: parcours over 80 cm. 

 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per proef en dient (vooraf) of uiterlijk voor aanvang van de proef op 
de wedstrijddag gepast betaald te worden. Indien er direct wordt ingeschreven voor alle 3 de 

dressuur- c.q. springwedstrijden, krijgt de deelnemer een korting van € 2,50 op het inschrijfgeld. 

 

 
Oosteinde 8 

Blijham, Groningen, 

Netherland 

 

 

Bellen 06 47199309 
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