Online Carrousel Kampioenschap Manege & Ruiter Bond.
Zoals al onze Kampioenschappen gesponsord door Voermeesters!!
Video inleveren voor 15 november, uitslag begin december.
Iedere manege mag één of meerdere groepen inschrijven. Paard of pony maar dit mag ook door elkaar heen. (Denk
eraan geen kleine pony’s achter grote paarden, veiligheid staat voorop.) Een carrouselgroep bestaat uit 4, 8, 12 of 16
ruiters. Er mogen dezelfde of verschillende carrouselgroepen ingestuurd worden. De leeftijd van de ruiters is vrij.
Ook de afmeting van de rijbaan is vrij, zolang de hele rijbaan maar gebruikt wordt, ook binnen of buiten is vrij.
Fijn is, als iedereen die een groep in wil sturen, zich nu opgeeft zodat we weten hoeveel groepen beoordeeld
moeten worden. Omdat we het kampioenschap open stellen voor niet M&RB maneges is dit extra belangrijk.
Het Carrousel Kampioenschap wordt online beoordeeld, net als het Manegeruiter Kampioenschap. Er hoeft dus niet
met de paarden en/of pony’s gereisd te worden. De video moet zo gemaakt worden dat alle ruiters gedurende de
hele proef goed in beeld zijn en dat de oefeningen goed beoordeeld kunnen worden. Dus vanaf C waar de jury zit en
dan vanuit een hoogte zodat alles zichtbaar is. We werken hierin weer samen met We All Ride.
Het startgeld bedraagt 10,- per ruiter. Dit startgeld komt ten goede aan de manege. De manege betaald per groep
aan de M&RB. Startgeld per groep 12 en 16 ruiters € 60,- (ex BTW). Per groep 4 of 8 ruiters € 30,- (ex BTW). Er zullen
twee prijsuitreikingen (dus kampioenen) zijn. Categorie tot 12 ruiters en categorie vanaf 12 ruiters.
Er wordt ook een Prix d’ Elegance uitgereikt voor het mooiste geheel. En mooiste is in de carrousel hetzelfde als alles
gelijk. Zowel in het rijden als in de aankleding. Liefst ook in de paarden maar dat is erg moeilijk als je geen Spaanse
Rijschool heet.
Natuurlijk met bekers en voor ieder een rozet. Dit alles gesponsord door Voermeesters.
Wanneer er een groep is samengesteld door het deelnemende bedrijf is het belangrijk dat er een proef gemaakt
wordt. Op de site www.manegeruiterbond.nl, op de besloten pagina (onder kopje 9 Carrousel Kampioenschap) staan
tips en voorbeelden. Er staat op de site ook een proef die te downloaden is, dit is een voorbeeld en is niet om over te
nemen.
Nodig van de besloten pagina: ga naar kopje 11, download onderdeel 9 inschrijfformulier en onderdeel 7 carrousel
protocol. De rest heb je voor dit Kampioenschap niet nodig.
Het protocol moet voor 23 oktober 2021 ingeleverd zijn zodat de jury zich kan voorbereiden en eventuele fouten
nog kan doorgeven, naar info@manegeruiterbond.nl graag.
De gemaakte video moet voor 15 november zijn ingeleverd (kan via WeTransfer, downloaden via google kan gratis)
ook aanleveren bij info@manegeruiterbond.nl.
De proef mag geheel zelf ingevuld worden maar moet wel aan een aantal criteria voldoen; er dient stap, draf en
galop getoond te worden op beide handen en de proef moet bestaan uit 16 onderdelen. Dit is inclusief begin- en
eindgroet. De proef mag ongeveer 12 à 13 minuten duren. Niet langer dan 15 minuten, dan volgt een strafpunt. Er
zijn vele figuren online te vinden maar probeer ook de groep erbij te betrekken en bedenk zo samen nieuwe figuren.
De moeilijkheid van de figuren ligt aan het niveau van de ruiters. Er staan veel figuren goed uitgeschreven op de site,
deze kun je gebruiken. Hoe moeilijker de figuren en hoe netter uitgevoerd, hoe hoger de score.
Muziek is op internet te vinden bijv op youtube. De muziek en eventuele zang in de muziek moet niet afleiden maar
een aanvulling zijn op de proef. Het is leuk als de muziek bij het tempo past dat gereden wordt.
De ruiters mogen in wedstrijdtenue of in eigen tenue rijden. Een wedstrijd tenue bestaat uit een witte broek, witte
handschoenen, plastron en een colbert, bodywarmer, clubtrui, enz. Zorg ook hier dat de kleding een aanvulling is op
de proef. Het leukste is om de hele groep zoveel mogelijk op elkaar te laten lijken zoals dezelfde jasjes, corsages,
sjabrakken, hoofdstellen enz. Let op dat de hele groep een (hetzelfde) zweepje heeft of niemand.
Sporen en hulpteugels (behalve martingaal) zijn verboden.
De paarden en pony’s dienen allemaal gereden te worden op trens.
Een verkleedthema mag. Ook dat thema moet in dienst van de proef staan. Dus niet wilde kleding met flapperende
rokken. De bedoeling is dat de jury de proef kan beoordelen en dat het paardrijden en de figuren dus het
belangrijkst zijn.
Een tip is te kijken naar de webinars ‘blijf gericht’. Je kunt een mail sturen naar
blijfgerichtwebinar@kpnmail.nl

Waar wordt op beoordeeld?
Artistiek: originaliteit – hoe origineel is de proef?
Uitvoering: hoe is er gereden? Netheid naar het paard toe.
Muziek: moet iets toevoegen- hoe mooi past de muziek bij de proef?
Algemene Indruk: het complete plaatje en de commandant.
• De moeilijkheidsgraad van de proef;
• Het tonen van 3 gangen, zowel op de linker- als op de rechterhand;
• Variatie in het rijden met aantal ruiters naast elkaar, meerdere ruiters rijden voorop, met 4-en een oefening laten
zien, met twee naast elkaar galopperen;
• Het in elkaar over laten lopen van figuren;
• De verdeling van stap, draf en galop;
• Het gebruik van alle vlakken in de rijbaan (helikopterview);
• De totale opbouw van de proef;
• De uitvoering van de proef;
• Tempo (gelijkmatig en correct tempo dat past bij de groep);
• Gericht rijden (ruiters gericht naast elkaar en rechtgericht achter elkaar, hoofdruiters op elkaar gericht en
onderlinge afstanden gelijk);
• Correct rijden van het figuur (ieder z’n eigen lijnen rijden, dezelfde meters afleggen);
• Paarden met genoeg afstand zodat ze elkaar niet te hinderen;
• Afstanden correct;
• Muziek voegt iets toe aan de proef;
• De muziek blijft je bij op een positieve manier;
• Liefst niet teveel zang;
• Muziek passend bij ritme van de paarden;
• Er is echt moeite gedaan om de muziek bij de proef te laten passen;
• De eenheid en harmonie die de groep samen met de commandant uitstraalt;
• Optreden commandant;
• Presentatie van het geheel, gelijkheid in aankleding (paarden, verzorging, omgang, mooi om naar te kijken);
• Paardvriendelijk rijden en zweepgebruik. Lichtrijden in de proef is derhalve toegestaan, alleen zal hier de eenheid
door verstoord kunnen worden. Dit wordt meegenomen in de algemene indruk. Goed doorzittende ruiters zullen
echter de algemene indruk juist omhoog brengen.
Het zou geweldig zijn als jullie allemaal inschrijven en we een groot Carrousel Kampioenschap hebben. Dat dienen
we wel tijdig te weten zodat we eventueel een extra jury kunnen regelen.
Je dient je groep in te schrijven voor zaterdag 25 september 2021.
We stellen, zoals bovenin genoemd, dit Kampioenschap ook open voor Niet-M&RB maneges zodat het allemaal iets
spannender wordt. Schrijf snel in, het is te zuur als één van ons niet kan starten omdat het vol is.
Doen jullie allemaal mee met een groep? We horen graag van jullie!
Namens het bestuur,
Yvonne Buijs

