Het schoonste geheel
De damesrubriek, ofwel enkelspannen gereden door dames, neemt een bijzondere plaats in
binnen het concoursrijden. En het is ook altijd een prachtig gezicht al die charmante
combinaties op een rij. Voor de jury van het schoonste geheel, bestaande uit één of twee
door de organisatie aangewezen (meestal) dames aangevuld met de arbiter, is het vaak niet
eenvoudig om het schoonste geheel uit te kiezen.
Voor het beoordelen van het schoonste geheel wordt gekeken in hoeverre wordt voldaan
aan de richtlijnen, waarna daarna de persoonlijke smaak van de jury de doorslag geeft. Maar
wat zijn nu die richtlijnen?
1. Aanspanning
• De wagen dient schoon te zijn en vrij van roest.
• De wagen dient qua afmeting te passen bij paard en rijdster.
• Er wordt gereden met een 2-wielige wagen (bij voorkeur zo authentiek mogelijk) of een 4wielige wagen.
• Een 2-wielige wagen dient te zijn voorzien van koetslampen met daarin kaarsen met een
aangebrande lont. De koetslampen dienen bij een avondconcours te zijn ontstoken.
• Een 2-wielige wagen dient bij voorkeur te zijn voorzien van authentieke wielen.
• Bij een concourswagen verdient een houten lamoen de voorkeur boven een
metalen lamoen.
2. Kleding
• De kleding moet schoon en passend zijn met het geheel.
• De kleding mag bestaan uit een jurk, mantelpak of rok met blouse. De lengte van de rok /
jurk dient in zithouding net boven de enkels te zijn. Deze lengte voorkomt opwaaien door
rijwind en/of harde wind. En er dienen panty’s te worden gedragen.
• De kleding moet de armen bedekken en dus voorzien zijn van lange mouwen.
• De handen moeten zijn voorzien van leren handschoenen.
• De hoed moet passend zijn bij het geheel en niet te groot om afwaaien te voorkomen door
rijwind of harde wind.
• Schoenen (geen laarsjes) zonder grote gespen of opsmuk en passend bij het geheel.
• Een schootskleed is niet verplicht.
3. Tuig
• Het tuig dient schoon en gepoetst te zijn.
• Het tuig dient passend te zijn en te passen bij het geheel.
• Het tuig is een borst of gareeltuig van zwart of bruin leer.
• Leidsel van bruin leder. Toegestaan zijn antislip uiteinden.
• Bij een 2-wielige wagen gaat de voorkeur uit naar een gareeltuig.
4. Groom
• De groom (één per aanspanning) dient in het wit gekleed te zijn, d.w.z. een witte broek,
witte blouse en een rode stropdas of in een rijd(st)er kostuum zonder handschoenen en
schootskleed.

