Authentiek Gerij voor iedereen!
Of u nu met een 4-span, enkelspan,
een coach of een dresseerkar deelneemt, u heeft gelijke kansen om
kampioen te worden

RINGSTEKEN
Met ingang van 2017 coördineert de NVTG wederom
de voorrondes voor het
Nederlands Kampioenschap Ringsteken voor authentieke aanspanningen
die in 2018 te Leeuwarden
wordt georganiseerd.

Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij
Secretariaat : Johann Haasnoot
Mulderskamp 19
7251 EX Vorden
M: 06-20 616 053
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m een eerlijke beoordeling te kunnen

Beide categoriën zijn elk ingedeeld in 4

maken zijn de aanspanningen bij een

rubrieken:

CTA ingedeeld in categorieën en rubrieken.  Enkelspan Pony
 Categorie 1 zijn de authentieke rijtuigen  Meerspan Pony
 Categorie 2 zijn de replica’s. (Rijtuigen
 Enkelspan Paard
naar origineel ontwerp nagebouwd of

 Meerspan Paarden

authentieke rijtuigen waarin moderne mid-

De maat is bepalend en niet het ras van

delen zijn gebruikt, zoals schijfremmen).

paard of pony (als voorbeeld: Haﬂinger,
Fjord, Merens etc.)

Bij een CTA-PLUS kunnen deze categorieën verder onderverdeeld worden in bv.
langspannen, klavertje-drie, randem en
bisschops-aanspanningen. Dit in verband
met de breedte en lengte van de combinaties in de vaardigheid.
Op de website van de NVTG kunt u reglementen, protocollen en het laatste nieuws
vinden: www.nvtg.eu

E: info@nvtg.eu
I: www.nvtg.eu
NVTG: partner van de KNHS.
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De sponsors van de NVTG
Goed geregeld dus.
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Over de NVTG

Concours Traditionele Aanspanningen afgekort CTA.

Concours Traditionele Aanspanningen Plus (CTA-Plus).

Houd het rijdende museum gaande, Dit is het credo van de eerste voorzitter van de in 2004 opgerichte NVTG, Siebe Rijploeg.

Deelname aan de presentatie bij een CTA opent een breed scala
aan informatie voor u.

De CTA - plus wedstrijden voegen extra uitdagingen toe aan het
rijden met authentiek gerij t.o.v. een CTA
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kunt natuurlijk een rijtuig gaan bekijken
in één van de musea. Maar is het niet
veel leuker om een rijtuig te zien met het
paard ( of de paarden) ervoor en op de bok
een koetsier en passagiers die eruit zien of
zij zo uit het begin van de vorige eeuw zijn
gekomen?
De NVTG stimuleert het rijdend houden
van het Nederlands erfgoed aan rijtuigen,
karren en arrensleeën. Ze zorgt, door middel van het opleiden van juryleden, voor
de overdracht en het in stand houden van
alle kennis die er is over de rijtuigen uit de
periode van ca 1850 tot 1930.

De kennis wordt aangewend om tijdens een
CTA of CTA – Plus de deelnemende combinaties in de gelegenheid te stellen zich te
laten beoordelen. Gelet wordt o.a. of de
staat waarin het rijtuig zich bevindt overeenstemt met de leeftijd van het rijtuig.
Verder wordt er gekeken naar de kleding
van de koetsier, grooms en de passagiers,
de staat van de tuigen, de conditie van het
paard en de staat van het beslag.
Het eerste aandachtspunt is altijd de
veiligheid van de aanspanning: Is het in
dusdanige staat dat het geacht wordt veilig
aan het verkeer deel te nemen.

heeft een uitnodiging ontvangen of
wellicht al ingeschreven om deel te
nemen aan een dagtocht met uw aan-spanning en daarbij is u de vraag gesteld: “wilt
u zich presenteren aan de jury van de
NVTG?”. Laten we beginnen met te zeggen
dat u (nog) géén lid hoeft te zijn van de
NVTG om beoordeeld te worden en het kost
u ook helemaal niets. Voor aanvang van de
rit wordt u uitgenodigd in de juryring waar
u uw aanspanning presenteert aan twee
juryleden. De beoordeling wordt geprotocolleerd en aan het eind van de dag krijgt u
het protocol met eventuele aanbevelingen
en opmerkingen mee.

Dan ziet u ook uw score en, indien u voor
aanvang van het seizoen lid bent van de
NVTG, dingt u tevens mee naar een nominatie voor het Nederlands Kampioenschap
Voor verdere informatie en de reglementen
van de CTA kijkt u op de website:
www.nvtg.eu

n navolging van wat in het buitenland
al jaren gebruikelijk is, houdt de NVTG

sinds 2014 CTA – Plus wedstrijden. Tijdens
deze wedstrijden zijn naast de presentatie
zoals bij de CTA wordt gehouden ook nog
extra elementen toegevoegd. De elementen die zijn toegevoegd zijn een wegtraject
met behendigheidsproeven en een vaardigheidsparcours. Deze onderdelen zullen
na de presentatie plaatsvinden. Bij deze
vorm van wedstrijden rijdt men individueel
en is men zelfstandig bezig gedurende de
dag.

De punten behaald tijdens de presentatie
van een CTA-PLUS tellen wel mee voor
eventuele deelname aan het oﬃciële
Nederlands Kampioenschap Traditioneel
Gerij.
Voor verdere informatie en de reglementen
van de CTA – Plus wedstrijden kijkt u op de
website: www.nvtg.eu

