
Leskampioenschappen 2020-2021 

Dit jaar worden de leskampioenschappen weer gereden. Welke les gaat er met de eerste plaats naar huis! Deze 
bestaat uit een individuele dressuurproef  op 6 juni en een carrouselproef op 20 juni. Voor de kids die hier nog 
niet aan toe zijn doen we ponygames “the battle”. 

Wat is een individuele dressuurproef: 
Dit zijn de bekende “gewone” dressuur proeven, naar ieder zijn niviau. 

Wat is een carrouselproef: 
Een carrouselgroep bestaat uit groep ruiters met paarden of pony's die in een geordende colonne, bijvoorbeeld 
met tweeën naast elkaar, een aantal basis dressuurfiguren uitvoeren. De door de groep samengestelde 
manoeuvres worden gereden op passende muziek. Het effect ontstaat door de uniformiteit van de groep, 
waarbij geen enkele combinatie opvalt en het tempo, de onderlinge afstand en afstemming op elkaar het 
niveau bepalen. Het leuke is dat het eindresultaat niet afhangt van het niveau van een combinatie, maar juist 
van de prestatie van de groep in zijn geheel. 

Ponygames “the battles” 6 juni 
Ook aan onze jongste/kleinste/nieuwste ruitertjes wordt gedacht. Heb je net een opstart cursus gehad, volg je 
alleen privéles, ben je een kabouter, het maakt niet uit!  
Er zullen teams worden gevormd aan de hand van inschrijvingen en er zal in groepjes worden gestreden om de 
snelste tijd! Inschrijven kan via de site: 
 
Wat moet je weten? 

• De individuele dressuurproef  “kan” worden gereden door iedereen uit de les, de hoogste 3 punten 
van de les worden meegeteld, er zullen zich dus minimaal 3 en max 5 uit de les beschikbaar moeten 
stellen. 

• Een carrousel groep bestaat uit minimaal 4 ruiters uit je eigen les. Wanneer je een ruiter te kort komt, 
dan er in overleg met Ruud of Daisy een ruiter uit een andere les aansluiten.  

• Per les wordt er een teamcaptain aangewezen die het aanspreekpunt is en zorgt voor in 
inschrijvingen. 

• De proeven voor de carrousel worden tijdens de les geoefend door Ruud en Daisy. 
• Je mag per groep een eigen thema met daarbij passende muziek kiezen die je wil uitbeelden tijdens de 

carrousel. Dit wil zeggen, verkleed rijden in dat thema op muziek, hiervoor krijg je ook punten. 
• Lees ook de wedstrijd info door op onze site:  https://www.hoevegalderzicht.nl/wedstrijden  
• Op 20 juni worden ook de clubkampioenen van de afgelopen wedstrijden bekend gemaakt. 
• Per les zal er een teamcaptain moeten komen, deze dient de les zelf te kiezen(gelieve bij de kinderen 

te begeleiden. Taken van de teamcaptain:  
  -voor 15 mei dient de teamcaptain de inschrijving van de les door te geven.  
  -voor 25 mei moeten ook de betalingen binnen zijn, de factuur krijgt de captain. 
  -kleding, muziek e.d. organiseren en muziek uiterlijk een week ervoor aanleveren op 

usb aan de wedstrijd commissie. 
   -aanspreekpunt zijn. 

• Gezien de versoepelingen die er nu aankomen gaan wij er vanuit dat ook ruiters ouder dan 27 mee 
mogen doen. Helaas zal publiek waarschijnlijk, nog niet welkom zijn.  

• Heb je nog vragen dan kan je terecht bij Ruud, Daisy of bij Roxanne, gelieve deze aan te spreken in de 
wandelgangen of te bellen – GEEN mail of APP.  

Tot dan! 



 


