
WVUR – DRESSUUR – ZOMER 2020 

MADDELIN CHALLENGE 

 

Binnen deze Challenge worden er, vóór de inschrijving van de eerste Challenge wedstrijddag, 
teams samen gesteld van 3 of 4 ruiters over de verschillende niveaus (niveau 0 tem niveau 
3). Het team kan een combinatie zijn van paarden en pony’s.  De “niveau 4 -amateur”- proef 
komt niet in aanmerking voor deze Challenge. 
Let wel: het is de hoogste proef van het niveau die in aanmerking komt voor deze Challenge. 
Ieder team geeft zijn team een naam en stuurt deze samen met de identiteit van de leden 
van het team door naar dressuur@wvur.be vóór 5 april 2020.  Enkel WVUR 
ruiters/amazones met een geldige licentie en immatriculatienummer komen in aanmerking 
voor deelname aan deze Challenge.  Er kunnen geen wijzigingen aangebracht worden aan 
de combinatie (paard/pony – ruiter) eens de eerste wedstrijddag gestart is. 
 
Wanneer er een team gevormd wordt met 4 ruiters: 

• 1 ruiter/amazone van niveau 0 

• 1 ruiter/amazone van niveau 1 

• 1 ruiter/amazone van niveau 2 

• 1 ruiter/amazone van niveau 3 
Wanneer er een team gevormd wordt met 3 ruiters: 

• Maximum 1 ruiter/amazone per niveau 
 
Op de dag van de Challenge kunnen de ruiters van start gaan met het aantal ruiters naar 
keuze. (1 of max 4 ruiters, dit maakt niet uit) 
 
Het dagresultaat van iedere ruiter worden samen geteld: 

• Indien een team van 4 ruiters deel neemt aan de wedstrijddag, dan worden de beste 
3 resultaten samen geteld 

• Indien een team van 3 ruiters deel neemt aan de wedstrijddag, dan worden de 
dagresultaten van deze 3 ruiters samen geteld 

• Deze som wordt  in de lijst met de tussenstanden ingebracht, 

• De som van de beste 3 wedstrijdresultaten vormt het eindresultaat.  
 
Voor deze Challenge komen 4 wedstrijden in aanmerking.   

• 05 APRIL 2020   STAL DE ARK    HANDZAME 

• 24 MEI 2020   NEW FLANDRIA RANCH TORHOUT 

• 28 JUNI 2020   RC GROENHOVE  TORHOUT 

• 06 SEPTEMBER 2020  T GOUDEN BIT  LOPPEM 

De einduitslag wordt bekomen door de som te maken van de beste 3 wedstrijdresultaten 

per team. 

mailto:dressuur@wvur.be


Aan de eerste drie geklasseerde teams van de einduitslag overhandigt mevr. Stephanie 

Maddelin op het WVUR-galabal op 24 oktober 2020 waardebons ter waarde van: 

• € 750,00 voor het eerste geklasseerde team 

• € 500,00 voor het tweede geklasseerde team  

• € 250,00 voor het derde geklasseerde team 

Deze waardebons worden aangevuld met naturaprijzen. 


