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Digitale briefing vaardigheid 
We zijn superblij dat we door mogen gaan na de persconferentie 
van gisteravond, daarom houden we het heel erg tam en rustig. 
Vandaar geen omroep vandaag, zacht muziekje enz. In verband met 
de coronamaatregelen willen we jullie vragen om je heel goed aan 
deze regels te houden. Attendeer anderen dat ze afstand moeten 
houden.  
 
Vaardigheidinformatie: 
10 juli 19.00 uur  Vanavond is de vaardigheid inofficieel te verkennen 
11 juli 7.30 – 9.00 uur Officieel verkennen vaardigheid 
 
De eerste deelnemer start om 9.00 uur  
Na het rijden van de vaardigheid wordt de spoorbreedte meten: verplicht  
 
Na elke rubriek volgt direct aansluitend een aangespannen prijsuitreiking voor de beste drie 
deelnemers OVERALL (let op de omroep!), dus blijf in de buurt van de ring. 
 
De volgende rubriek start meteen na de prijsuitreiking. 
 
Na de Para deelnemers volgt een prijsuitreiking voor alle Para-deelnemers met de uitreiking 
van de Witte de Moortprijs en de huldiging van de Nederlands Kampioen 
 
Vervolgens is er gelegenheid voor verkennen van de vaardigheid tot 13.00 uur 
 
13:00 uur  starten de enkelspan deelnemers voor het Nederlands Kampioenschap 

Pony Klasse Z. 
De prijsuitreiking is aansluitend op het podium voor de eerste drie deelnemers Overall. 
Zorg dat je voldoende mensen bij je hebt om de leidsels en de pony’s vast te houden. 
 
De tweespannen rijden aansluitend voor het Nederlands Kampioenschap Pony Klasse Z. 
De prijsuitreiking is aansluitend op het podium voor de eerste drie deelnemers Overall. 
Zorg dat je voldoende mensen bij je hebt om de leidsels en de pony’s vast te houden. 
 
De vierspannen rijden aansluitend voor het Nederlands Kampioenschap Pony Klasse Z. 
De prijsuitreiking is aansluitend op het podium voor de eerste drie deelnemers Overall. 
Zorg dat je voldoende mensen bij je hebt om de leidsels en de pony’s vast te houden. 
 
Dressuurprotocollen zijn af te halen op het secretariaat. 
Indien er nog vragen zijn, graag via de App. 
 
Bovenstaande informatie is tevens aangegeven op het informatiebord. 
 


