
 

Komende vrijdag zullen jullie of voor het eerst een FNRS springwedstrijd gaan rijden of het is een 

tijdje geleden. Hierdoor even de informatie voor de wedstrijd.  

Jureren, losrijden en barrage: 

Je parcours wordt gejureerd op fouten en stijl.  

Per afgeworpen balk worden er vier punten van het stijlcijfer afgetrokken. Weigering, vergissing, 

spring van een verkeerde hindernis, rijden van een volte, starten voor startsignaal en dergelijke geeft 

4 aftrekpunten van het stijlcijfer. Het maximale aantal weigeringen is 3, daarna is de ruiter 

uitgesloten voor de prijzen.  

Wat stijl betreft worden de volgende punten hierin meegenomen: 

• Wijze van rijden (x5) 

• Houding en zit (x4) 

• Binnenkomen, groeten en algehele verzorging (x1) 

Je mag tijdens het inrijden maximaal 4 sprongen nemen 

Wanneer je foutloos je parcours gereden hebt en je hebt minimaal 50 stijlpunten, dan mag je  

meedoen aan de barrage. 

Kleding: 

Het tenue voor de springwedstijden is hetzelfde als bij de dressuurwedstrijden. Let op dat je witte 

handschoenen draagt, of anders geen handschoenen. Een goedgekeurde cap is natuurlijk verplicht, 

maar wij raden ook aan om een bodyprotector te dragen. Mocht je er zelf geen hebben, dan kan je 

onderling proberen op te lossen kom anders even bij ons langs, dan kijken we of wij er eentje voor je 

te leen hebben. Tot 16 jaar is het dragen van een bodyprotector met de springwedstrijden bij ons 

verplicht. 

Score: 

Bij een score van 60 tot 75 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt. Bij het halen van 75 of meer 

behaalt de ruiter 2 promotiepunten. 

In het boek “Leer paardrijden met plezier Brons” staat veel informatie over alle soorten wedstrijden, 

Mocht je dit boek nog niet hebben en je wil deze aanschaffen, dan is deze bij de manege te koop 

voor 16 euro. Stuur een mailtje naar manege@vosseburch.com en we zorgen dat deze voor je 

klaarligt. 

Parcours verkennen, starttijden.  

Alle hoogtes zullen gezamenlijk parcourslopen om 17.30 uur. De eerste start zal om 18 uur beginnen. 

In verband met de barrage enz. kunnen we geen vast tijden aangeven. We verwachten dat we rond 

20.30 iedereen heeft gestart en we met elkaar kunnen afsluiten met een gezellige drankje!  
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 Gezamenlijk parcours verkennen 17:30    
18:00 Suze Walvis Guppy S30 

 Charlotte Winkelaar CJ S30 

 Hanna Westmaas Rocky S30 

 Julija Cvijanovic Desie S30 

 Milou Groen Guppy S30 

 Benthe Snelleman CJ S30 

 Saluna Blom Rocky S30 

 Evy Zwitser Desie S30 

 Isabel de Graauw Guppy S30 

 Puck de Roos Millie S30 

 Fay Schuitevoerder CJ S30 

    

 Madu van Zwieten Desie S40 

 Finne van der Hoorn  James S40 

 Sophie Overmeer Millie S40 

 Loïs Huft C J S40 

 Kayley Voorend Stitch S40 

 Melissa Burggraaf Desie S40 

 Elise van Os Blacky S40 

 Fiene Eggermont Wina S40 

 Jasmijn van Velzen  Rocky S40 

 Norah Wegbrands Stitch S40 

 Sem Rademaker Blacky S40 

    

 Jeslyn Ermans Olly Olympus S40 

 Britt Buskermolen Rocky S50 

 Elise Heijmans Ie S50 

 Jeslyn Ermans Olly Olympus S50 

 Stephanie Daalhuizen Elcamino S50 

 Simone Hoogendoorn Jazz S50 

 Meike Immerzeel Chiren S50 

 Simone Hoogendoorn Jazz S80 

 Meike Immerzeel Chiren S80 

 Evelien Roest Hudson  

 Evelien Roest Hudson  

    

    
 

 

 


