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Manege-kampioenschap 

Beste ruiter, 

 

Veel van onze ruiters rijden mee in de 

dressuurwedstrijden op de manege. Het zijn altijd 

bijzondere dagen en zeker doordat bijna iedereen 

in wedstrijdkleding loopt, ziet het er feestelijk uit én 

is het ook nog eens heel gezellig! Ook wij kijken 

altijd uit naar deze wedstrijden. Hopelijk doe jij ook 

mee of wil jij mee gaan doen aan de wedstrijden bij 

ons op de manege (zie ook de folder: 

Wedstrijdrijden). 

Sinds 2017 kennen wij ook een extra wedstrijd, 

namelijk het Manege-kampioenschap. 

Jij kunt dus “Manege-ruiter van het jaar” worden. 

Jij krijgt dan een jaar lang de wisselbeker “Manege-

kampioen Manege Thielen” in huis. 

In deze folder staat alle informatie over het Manege-

kampioenschap. 

 

 

 

https://manegethielen.nl/wp-content/uploads/Wedstrijdrijden-grote-letter-2022.pdf


 
 

   

  

 
Manege-kampioenschap 

Wie mag meedoen aan het Manege-

kampioenschap? 

Er zijn vijf dressuurwedstrijden per jaar: 

• Voorjaarsdressuur; 

• Koningsdressuur; 

• Groot Concours; 

• Herfstdressuur (in 2022: Jubileumconcours); 

• Winterdressuur. 

Doe jij aan alle wedstrijden mee, dan tellen wij de 

plaatsingspunten van de drie beste wedstrijden op. 

Heb jij één of twee wedstrijd(en) gemist, dan tellen 

de punten van de drie beste wedstrijden of van al 

jouw wedstrijden in dat jaar.  

Ruiters in de F1 en F2 kunnen nog niet mee doen 

aan het Manege-kampioenschap, maar wél worden 

uitgenodigd voor een speciale categorie: “Het 

aanstormend talent”. 

Het Manege-kampioenschap wordt in 2022 

gehouden op zondag 18 december 2022. 

 

 

 



 
 

 

 

 
Manege-kampioenschap 

Hoeveel ruiters kunnen mee doen? 

Per categorie is het aantal ruiters dat mee mag doen 

(met het beste totaal qua plaatsingen) 1 op 4 ruiters. 

Bijvoorbeeld: 

Totaal aantal ruiters dat de laatst 

(gereden) wedstrijd F3 heeft gereden: 

23. Dan gaan 6 ruiters door naar het 

Manege-Kampioenschap. 

 

Ruiters met een eigen paard of pony / 

Ruiters die bij-rijden  

Ruiters met een eigen paard of pony zijn uitgesloten 

van deelname aan het Manege-Kampioenschap. 

Ruiters die een paard of pony “bij-rijden”, dienen 

minimaal drie wedstrijden gereden te hebben op 

een ander paard of andere pony dan het paard of 

pony dat zij bij-rijden. 

Alleen de punten van die drie wedstrijden tellen 

mee voor het klassement voor het Manege-

Kampioenschap. 

 

 



 
 

   

  

 
Manege-kampioenschap 

Wanneer hoor jij of jij geselecteerd bent? 

Na het Winterdressuur hoor jij zo spoedig mogelijk 

of jij bent geselecteerd voor het Manege-

kampioenschap. Laat zo spoedig mogelijk weten of 

jij kunt tijdens het Manege-kampioenschap. 

Wat als één van de geselecteerde ruiters in de 

categorie niet kan? 

Ben jij verhinderd tijdens het Manege-

kampioenschap, dan schuift jouw plaats door naar 

de eerstvolgende ruiter(s) in die categorie. 

Hoe werkt het Manege-kampioenschap? 

Het Manege-kampioenschap bestaat uit drie 

onderdelen: 

1. Halve Finale; 

2. Aanstormend talent (F1 en F2-ruiters); 

3. Finale 

Halve Finale 

Tijdens de Halve Finale rijd jij de proef (versie B) in 

de categorie waarin jij de laatste wedstrijd hebt 

gereden. Dus heb jij de laatste wedstrijd 

bijvoorbeeld F7 gereden en ben jij door naar de 

Halve Finale, rijd jij daar nóg een keer de F7. Deze 

proef wordt beoordeeld door twee juryleden. 



 
 

 

 

 
Manege-kampioenschap 

Het gemiddelde van de twee juryleden bepaalt wie 

de beste ruiter per categorie is en door is naar de 

Finale. 

Aanstormend talent (F1 en F2-ruiters) 

In deze categorie rijden de beste ruiters uit 

categorie F1 en F2. Zij rijden voor de titel 

“Aanstormend Talent”. Ben jij de beste ruiter in deze 

categorie, mag jij jezelf een jaar lang 

“Aanstormend talent” noemen. 

Finale 

In de Finale rijden de beste ruiters F3 t/m F13. 

“Overkampen” noemen wij dat. Maar…….. 

Omdat dit de beste ruiters per categorie zijn, is er 

een extra moeilijkheidsgraad. In de Finale rijd jij de 

proef één categorie hoger dan de proef die jij in de 

Halve Finale hebt gereden. Met andere woorden: 

Heb jij in de Halve Finale een F3-proef gereden, rijd 

jij in de Finale een F4-proef, etc. Bereid je daar dus 

ook op voor. Als finalist heb jij dus een extra 

uitdaging, want jij rijdt die proef voor de 1e keer. 

Tijdens de Finale wordt de B-versie gereden. 

 



 
 

   

  

 
Manege-kampioenschap 

Je kunt tijdens het kampioenschap niet 

promoveren. Er wordt tijdens het Manege-

kampioenschap gereden voor de “titel” én niet voor 

promotiepunten. 

De Finale wordt ook beoordeeld door twee andere 

juryleden, de hoofdjury, waarbij de punten worden 

gemiddeld. 

Prijsuitreiking 

De ruiter die in de finale-ring de meeste punten 

heeft, wordt: “Manege-ruiter van het jaar”! 

Natuurlijk weten wij aan het einde van de finale-ring 

pas wie manege-kampioen wordt. 

De prijsuitreiking van de categorie “Aanstormend 

Talent” én de Finale vindt te paard plaats. Extra 

feestelijk dus, want dat doen wij bij de meeste 

wedstrijden niet. 

Hoe leuk is het om kans te maken op deze 

fantastische titel bij Manege Thielen? Super leuk! 

Kosten 

De inschrijfgelden om mee te doen, zijn hetzelfde 

als bij de reguliere wedstrijden: € 15,00. 



 
 

 

 

 
Manege-kampioenschap 

Wij verheugen ons nu al op deze bijzondere 

wedstrijd! Jij ook? 

Reserveer in ieder geval alvast 18 december a.s. 

in jouw agenda. ALS jij dan wordt uitgenodigd, 

weet jij in ieder geval zeker dat jij kunt. 

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan 

jouw instructeur of aan één van de medewerkers in 

de kantine. 
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