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Jury:
Volgnummer: 

Handtekening:
20 m x 40 m

Criteria Opmerkingen

Binnenkomen in arbeidsgalop
Rechtheid, ritme, 
verzameling

Halthouden, stilstaan en groeten
Overgang, halthouden 
op de achterhand, 
immobiliteit

2. Twee cirkels 10m, figuur "8" 10
Geometrie, ritme, 
buiging

3. Middendraf, minimum 15m 10
Overgang, correctheid 
van de gang, rechtheid

6. Hatlhouden 4 secondes -  6 passen achterwaarts 10
Immobiliteit, regelmaat, 
evenwicht, kalmte

7. Halve pirouette rechts 10
Verzameling, geometrie, 
ritme

8. Halve pirouette links 10
Verzameling, geometrie, 
ritme

11.

Beschrijf 3 cirkels op dezelfde hand: 1e cirkel 20 m in 
middengalop, 2e cirkel 15m in arbeidsgalop, 3e cirkel 
10m in verzamelde galop. Alle cirkels en 
overgangen moeten starten en eindigen op 
hetzelfde punt.

10
Geometrie, overgangen, 
buiging, evenwicht, 
ritme, regelmaat

13.

Beschrijf 3 cirkels op dezelfde hand: 1e cirkel 20 m in 
middengalop, 2e cirkel 15m in arbeidsgalop, 3e cirkel 
10m in verzamelde galop. Alle cirkels en 
overgangen moeten starten en eindigen op 
hetzelfde punt.

10
Geometrie, overgangen, 
buiging, evenwicht, 
ritme, regelmaat

15.
Verzamelde galop op de kleine zijde 
Uitgestrekte galop op de lange zijde

10
Rechtheid, overgangen, 
evenwicht, ritme, 
regelmaat

1. 10

Figuren in draf

Figuren in stap

Figuren in galop

Datum :
Wedstrijd :

Naam - Voornaam ruiter:
Naam paard:

Uit te voeren figuren Punten

4. Wijken voor het linkerbeen, minimum 10m 10 Geometrie, ritme

5. Wijken voor het rechterbeen, minimum 10m 10 Geometrie, ritme

9. Appuyeren naar rechts, minimum 10m 10 Geometrie, ritme, 
buiging

10. Appuyeren naar links, minimum 10m 10
Geometrie, ritme, 
buiging

Halve volte 8m 
Contragalop, minimum 10m
Vliegende galopwissel

10

Geometrie, buiging, 
evenwicht, rechtheid, 
ritme, kwaliteit van de 
wissel

12.

14.
Halve volte 8m 
Contragalop, minimum 10m
Vliegende galopwissel

10

Geometrie, buiging, 
evenwicht, rechtheid, 
ritme, kwaliteit van de 
wissel
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17.
Afwenden
Halthouden, stilstaan en groeten

10
Verzameling, rechtheid, 
immobiliteit, kwaliteit 
van de halt

Met lange teugels de rijbaan verlaten

Subtotaal 170

1. Lichtheid en zuiverheid der gangen, regelmaat 10

2.
Impuls, voorwaartse drang, elasticiteit, soepelheid 
van de rug, ondertreden van de achterhand

10

5. Presentatie van de combinatie ruiter/paard 10
6. Artistieke presentatie : muziek en sequentie 10

230

2e fout: -5 pts 3e fout: uitsluiting

3. 10

4.

Gehoorzaamheid en aannemen van hulpen 
(aandacht, vertrouwen, harmonie, ontspanning, 
aanleuning)

Houding, zit en effectiviteit van hulpen van de ruiter 10

1e fout: -5 pts

Algemene beoordeling Punten Opmerkingen

Totaal

(*) Halve punten zijn toegestaan in alle rubrieken.
Strafpunten (fout in de proef of de uitvoering):

16.
Slangevolte 3 bogen met vliegende galopwissel bij 
het kruisen van de middellijn

10
Geometrie, impuls, 
ritme, regelmaat, 
kwaliteit van de wissels


