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PTV Hindernisbeschrijvingen PTV Hindernisbeschrijvingen PTV Hindernisbeschrijvingen PTV Hindernisbeschrijvingen BasisBasisBasisBasis    ----TRECTRECTRECTREC 
                                      

A L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E N 
 
Deze PTV- hindernisbeschrijvingen zijn van toepassing op de basis trec wedstrijden, die 
onder de vlag van de Nederlandse Hippische Activiteiten Vereniging (NHAV) vallen. 
 
De algemene regels van de PTV, zijn beschreven in het basis trec reglement van de NHAV. 
In dit reglement zijn per hindernis de wijze van uitvoering en beoordeling beschreven. Voor 
de jurering zijn aparte juryformulieren beschikbaar via de betreffende organisatie. 
 
BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling: 
In het algemeen wordt een correct uitgevoerde hindernis beoordeeld met 7 punten.  
Daarnaast kan met + of  – punten krijgen voor positie/zit van de ruiter of  het uitvoeren van 
de hindernis in een andere gang. 
Het maximaal te behalen punten per hindernis is 10. 
 
Bij iedere hindernisbeschrijving wordt er gesproken over “fouten”. De fouten worden per 
stuk beoordeeld met -3 punten aftrek, tot een maximum van 3 fouten (= 0 punten). 
 
Bij de omschrijving van de positie of  correcte zit van de ruiter kan men voor de stijl extra 
punten of  extra aftrek geven van -2 tot +3, ter beoordeling van het jurylid (dit staat bij de 
hindernis beschrijving als dit van toepassing is). 
 
Bij hindernissen waar meerdere gangen toegestaan zijn worden min of  pluspunten 
gegeven voor de gang. Dit staat bij de hindernisbeschrijving. 
Dit zijn vaste waarderingen: 
Stap   =  - 2 
Draf   =  +0 
Galop =  +3 
 
Bij bijna iedere beschrijving komt terug dat brutaliteit en gevaarlijk rijden of  het creëren 
van een gevaarlijke situatie aftrek betekent van 3 punten voor de betreffende hindernis. 
Mocht deze overtreding niet toelaatbaar blijken, dan kan de organisatie beslissen tot 
eliminatie van de deelnemer. Het gedachtegoed van de NHAV is het rijden op een veilige en 
paardvriendelijke manier. Het is daarom van belang dat de situatie goed omschreven wordt 
op de juryformulieren. 
 
Iedere hindernis moet worden gemarkeerd. Dit wordt gedaan door: 

• Een veilige rode zichtbare markering rechts aan het begin en het eind van de 
hindernis. 

• Een veilige witte zichtbare markering links aan het begin en het eind van de 
hindernis. 

• Een hindernisnummer 
• Indien van toepassing een markering in de vorm van een lijn links en rechts van de 

hindernis (dit staat bij de betreffende hindernisbeschrijving aangegeven.) 
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1. 1. 1. 1. Acht rijden met één handAcht rijden met één handAcht rijden met één handAcht rijden met één hand 
 
Hoe te rijden                                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                                                        
Het figuur acht rijden met de teugels in één hand zonder de tonnen aan te raken en 
volgens het aangegeven parcours, door de organisator bepaald. Mag in stap, draf  of  galop. 

    
Fouten                                                                                                                       Fouten                                                                                                                       Fouten                                                                                                                       Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Ton aanraken/omgooien                                                                                                                                        
* Uit de gang vallen                                                         
* De hindernis verlaten, niet in controle                                                                                       
* achterwaarts gaan                                                                                                                   
* Weigering                                                                                                                                          
* Volte rijden 
* Val van paard of  ruiter  
* Teugels met 2 handen vastpakken 

    
Beoordeling                                                                                                      Beoordeling                                                                                                      Beoordeling                                                                                                      Beoordeling                                                                                                                                                                                                                                                   
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld: 

� Goede uitvoering  :   7 punten                          
� 1 fout                    : – 3 punten                         
� 2 fouten           : – 6 punten                         
� 3 fouten                  :  0 punten totaal 
� uit de gang          :  0 punten totaal 
� 2 handen aan teugels :  0 punten totaal 
� Val van paard/ruiter    :  0 punten totaal 
� Ton omver gereden      :  0 punten totaal 

 
Gangen worden extra beoordeeld: 
Stap : – 2 punten 
Draf     : + 0 punten 
Galop  : + 3 punten 
 
Extra punten of  min punten: 
Voor hard ingrijpen, brutaliteit en slordig gereden:  – 1 of  – 2 punten (goed omschrijven).    
    
Benodigdheden en opbouw                                                                                                      Benodigdheden en opbouw                                                                                                      Benodigdheden en opbouw                                                                                                      Benodigdheden en opbouw                                                                                                                                                                           

• 2 tonnen van ongeveer 1 meter hoog 

• Een stuk terrein van tenminste 20 bij 25 meter 

• Letter A en B op de ton afhankelijk van de rijrichting 
 
De 2 tonnen staan 15 meter uit elkaar. Ongeveer 10 meter voor de denkbeeldige lijn tussen 
de tonnen is het begin van de oefening en 10 meter na de denkbeeldige lijn tussen de tonnen 
eindigt de oefening. De ingang en uitgang zijn gemarkeerd met rode en witte markeringen. 
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2.  2.  2.  2.  Achterwaarts vóór het paardAchterwaarts vóór het paardAchterwaarts vóór het paardAchterwaarts vóór het paard 
 

Hoe te rijden                                                                                                       Hoe te rijden                                                                                                       Hoe te rijden                                                                                                       Hoe te rijden                                                                                                                                                                   
De combinatie loopt de hindernis binnen en stopt als de voorbenenvoorbenenvoorbenenvoorbenen van het paard voorbij de 
2de markering zijn. Het paard gehoorzaamt aan de ruiter en gaat achterwaarts tot dat de 
voorbenenvoorbenenvoorbenenvoorbenen achter de 1ste markering zijn (1,5 meter). Daarna verlaat de combinatie de 
hindernis voorwaarts tussen de balken. Zowel ruiter als paard moeten tussen de balken 
lopen. 

    
Fouten                                                                                                              Fouten                                                                                                              Fouten                                                                                                              Fouten                                                                                                                                                                                       
* Aanraken van de balken tijdens het achterwaarts gaan                                                               
* Weerstand in de beweging van het paard, gangwissel                                                                 
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                      
* Een stap achteruit zetten voor de hindernis       
* Weigering 
* Onregelmatige gang     
* Ruiter buiten de balken  
*    Brutaliteit, trekken aan het bit 
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                                                                                                     
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten            
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 

� 3 fouten                :    0 punten totaal 
 

Balken aanraken vóór het achterwaarts gaan of  nadat de voorbenen de 2de markering 
hebben gepasseerd tellen niet als fout. 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter    : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten  
 

Benodigdheden en opbouw                                                                        Benodigdheden en opbouw                                                                        Benodigdheden en opbouw                                                                        Benodigdheden en opbouw                                                                                                                     
• 4 balken van 4 meter of 6 balken van 3 meter 

• Vlakke ondergrond 
 
De balken worden in een lengte van 8 of  9 meter naast elkaar gelegd met een tussenbreedte 
van 90 centimeter. Op of  naast de balken zitten zowel links als rechts 2 markeringen met 1,5 
meter tussenruimte. 
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3. 3. 3. 3. Achterwaarts te paardAchterwaarts te paardAchterwaarts te paardAchterwaarts te paard 
 

Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                                                                                             
De combinatie rijdt de hindernis binnen en stopt als de voorbenenvoorbenenvoorbenenvoorbenen van het paard voorbij de 
2de markering zijn. Het  paard gehoorzaamt aan de hulpen van de ruiter en gaat 
achterwaarts tot dat de voorbenenvoorbenenvoorbenenvoorbenen achter de 1ste markering zijn (1,5 meter). Daarna verlaat 
de combinatie de hindernis voorwaarts tussen de balken. 

    
Fouten                                                                                                     Fouten                                                                                                     Fouten                                                                                                     Fouten                                                                                                                                                                              
 * Aanraken van de balken tijdens het achterwaarts gaan                                                               
* Weerstand in de beweging van het paard, gangwissel                                                                 
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                      
* Een stap achteruit zetten voor de hindernis       
* Weigering 
* Onregelmatige gang 
* Incorrecte zit van de ruiter  
*    Brutaliteit, trekken aan het bit 
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                                                                                                                   
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 

� 3 fouten                :    0 punten totaal 
 
Balken aanraken vóór het achterwaarts gaan of  nadat de voorbenen de 2de markering 
hebben gepasseerd tellen niet als fout. 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en opbouw                                                                       Benodigdheden en opbouw                                                                       Benodigdheden en opbouw                                                                       Benodigdheden en opbouw                                                                                                                                            

• 4 balken van 4 meter of 6 balken van 3 meter. 

• Vlakke ondergrond 
 
De balken worden in een lengte van 8 of  9 meter naast elkaar gelegd met een tussenbreedte 
van 90 centimeter. Op de balken zitten zowel links als rechts een 2 markeringen met 1,5 
meter tussenruimte. 
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4.4.4.4.    Afsprong naast het paardAfsprong naast het paardAfsprong naast het paardAfsprong naast het paard 
 

Hoe te rijden                                                                                        Hoe te rijden                                                                                        Hoe te rijden                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                                                                                         
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie positie 
ten opzichte van het paard hebben (ernaast) en het paard onder controle hebben. 
Gangwissel is toegestaan en het paard moet met een losse teugel of  geleidelijn geleid 
worden. Er mag geen inwerking op het bit zijn, want dit wordt gezien als brutaliteit. 

    
Fouten                                            Fouten                                            Fouten                                            Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Niet onder controle, de hindernis verlaten             * Val van paard of  ruiter                                                                          
* Een stap achteruit zetten                                             * Volte rijden                                                                                                                            
* Incorrect de hindernis benaderen                      * Weigering                                                                                                                            
* Incorrecte positie van de ruiter/niet correct geleiden    * Gevaarlijke situatie 
* Uit balans van het paard en / of  de ruiter                                                                                       
* Incorrecte hulpen van de ruiter                                                                                                                                   
* Zijwaarts gaan van het paard 
*    Brutaliteit, trekken aan het bit 
 

Beoordeling                                                                               Beoordeling                                                                               Beoordeling                                                                               Beoordeling                                                                                                                                                                                                
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten                       
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 

� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� val paard/ruiter      :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter   : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en opbouw                                                               Benodigdheden en opbouw                                                               Benodigdheden en opbouw                                                               Benodigdheden en opbouw                                                                                                                                

• Vrijstaand obstakel met een vaste, vlakke ondergrond    
• De breedte is 2 tot 3 meter    
• De hoogte is maximaal 60 centimeter    
• De bovenkant van de afsprong (rand) is gemarkeerd    
• Geen obstakels op de afzet- en landingsplaats    
• Er mag een markering gemaakt worden waar de ruiter moet lopen. Daar mag het 

paard niet lopen.  
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5.5.5.5.    Afsprong te paardAfsprong te paardAfsprong te paardAfsprong te paard 
 

Hoe te rijden                                Hoe te rijden                                Hoe te rijden                                Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie houding 
en benadering naar het paard hebben. Het paard moet onder controle zijn. Gangwissel is 
toegestaan.  

    
Fouten                                                          Fouten                                                          Fouten                                                          Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
∗ Niet onder controle, de hindernis verlaten   * Weigering 
∗ Een stap achteruit zetten      * Volte rijden 
∗ Incorrect de hindernis benaderen 
∗ Incorrecte positie van de ruiter 
∗ Uit balans van het paard en / of  de ruiter 
∗ Incorrecte hulpen van de ruiter 
∗ Zijwaarts gaan van het paard 
∗ Onregelmatige voorwaartse beweging 
∗ Val van paard of  ruiter 
∗ Zit niet ter hoogte van de loodlijn van de stijgbeugels en geen verlichte zit 
∗ Brutaliteit, trekken aan het bit 
∗ Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                          Beoordeling                                                                          Beoordeling                                                                          Beoordeling                                                                                                                                                                                                               
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 

� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter    : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en opbouw                                                                    Benodigdheden en opbouw                                                                    Benodigdheden en opbouw                                                                    Benodigdheden en opbouw                                                                                                                     

• Vrijstaand obstakel met een vaste, vlakke ondergrond 

• De breedte is 2 tot 3 meter 

• De hoogte is maximaal 60 centimeter 

• De bovenkant van de afsprong (rand) is gemarkeerd 

• Geen obstakels op de afzet- en landingsplaats 
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6. Berg op naast paard6. Berg op naast paard6. Berg op naast paard6. Berg op naast paard 
 

Hoe te rijden                                                                   Hoe te rijden                                                                   Hoe te rijden                                                                   Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                                        
Het paard moet de ruiter gehoorzamen en de ruiter moet ten opzichte van het paard een 
goede positie en houding tonen. Het paard en ruiter moeten vaardigheid uitstralen terwijl 
het paard geleid wordt. Er mag geen inwerking zijn op het bit. Dit is brutaliteit. Geleiding 
met losse teugel of  geleidelijn. 

    
Fouten                                                                              Fouten                                                                              Fouten                                                                              Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Onregelmatige voorwaartse beweging                                                                                          
* Incorrecte positie/hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
  *    Brutaliteit, trekken aan het bit 
  * Gevaarlijke situatie 
 

Beoordeling                                                                        Beoordeling                                                                        Beoordeling                                                                        Beoordeling                                                                                                                                                                                                             
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten                                     
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 

� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 
� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter  : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                                                                               

• Gelijkmatige bodemtoestand die het mogelijk maakt voor een ruiter een paard veilig 
naar boven te geleiden 

• Hellingshoek tot maximaal 45 graden 

• Breedte 2 tot 4 meter 

• Lengte 6 tot 15 meter 
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7. Berg op te paard7. Berg op te paard7. Berg op te paard7. Berg op te paard 
 

Hoe te rijden                                                                                 Hoe te rijden                                                                                 Hoe te rijden                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                                                                                                              
Het paard moet rustig in evenwicht de berg oplopen terwijl de ruiter laat zien dat hij de juiste 
hulpen geeft en de juiste zit heeft. 

    
Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                                                                                                         
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Onregelmatige voorwaartse beweging 
* Incorrecte zit of  hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
  * Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie   

               
Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                                                                                           
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 

� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

� Voet buiten lijn       :    0 punten totaal 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter   : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                           Benodigdheden en bouw                                                                           Benodigdheden en bouw                                                                           Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                        

• Gelijkmatige bodemtoestand die het mogelijk maakt voor een ruiter een paard veilig 
naar boven te rijden 

• Hellingshoek tot maximaal 45 graden 

• Breedte 2 tot 4 meter 

• Lengte 6 tot 15 meter 
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8. Berg af  naast paard8. Berg af  naast paard8. Berg af  naast paard8. Berg af  naast paard 
               
Hoe te rijden                                                             Hoe te rijden                                                             Hoe te rijden                                                             Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                                                  
Het paard moet rustig en in balans achter de ruiter lopen.De ruiter moet een juiste positie 
tonen en het paard onder controle hebben. Er mag geen inwerking op het bit zijn, dit is 
brutaliteit. Geleiding met losse teugel of  geleidelijn. 

    
Fouten                                                                                              Fouten                                                                                              Fouten                                                                                              Fouten                                                                                                                                                                                       
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Onregelmatige voorwaartse beweging                                                                                          
* Incorrecte positie/hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
*    Brutaliteit, trekken aan het bit 
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                                   Beoordeling                                                                                   Beoordeling                                                                                   Beoordeling                                                                                                                                                                                    
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten                    
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 

� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter     : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                                 

• Gelijkmatige bodemtoestand die het mogelijk maakt voor een ruiter een paard veilig 
naar beneden te geleiden 

• Hellingshoek tot maximaal 45 graden 

• Breedte 2 tot 4 meter 

• Lengte 6 tot 15 meter 
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9.9.9.9.    Berg af  te paardBerg af  te paardBerg af  te paardBerg af  te paard 
 

Hoe te rijden                                                                             Hoe te rijden                                                                             Hoe te rijden                                                                             Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                  
Het paard moet rustig in evenwicht de berg aflopen terwijl de ruiter laat zien dat hij de juiste 

hulpen geeft en de juiste zit heeft. 
    
Fouten                                                                                                   Fouten                                                                                                   Fouten                                                                                                   Fouten                                                                                                                                                                                                                
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Onregelmatige voorwaartse beweging 
* Incorrecte zit of  hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie  

    
Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                                                                                            
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld       

� Goede uitvoering  :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 
� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter     : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                                                                                   

• Gelijkmatige bodemtoestand die het mogelijk maakt voor een ruiter een paard veilig 
naar beneden te rijden 

• Hellingshoek tot maximaal 45 graden 

• Breedte 2 tot 4 meter 

• Lengte 6 tot 15 meter 
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10. Brug vóór paard10. Brug vóór paard10. Brug vóór paard10. Brug vóór paard 
 

Hoe te rijden                                                              Hoe te rijden                                                              Hoe te rijden                                                              Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                                               
Het paard moet rustig in stap en in evenwicht de ruiter volgen. De ruiter moet de juiste 
houding tonen. 
De ruiter moet net als het paard ook over de brug lopen. Geleiding met losse teugel of  
geleidelijn.   

    
Fouten                                                                                     Fouten                                                                                     Fouten                                                                                     Fouten                                                                                                                                                                                                                  
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Geen gelijke voorwaartse beweging 
* Incorrecte positie/hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                            Beoordeling                                            Beoordeling                                            Beoordeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten                         
� 1 fout                         :  – 3 punten 
� 2 fouten                    :  – 6 punten 

� 3 fouten                   :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 
� Voet buiten hindernis :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter    : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                                                                   

• Stevige niet gladde ondergrond 

• Breedte 1 tot 1,5 meter 

• Lengte minimaal 2 meter 
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11.11.11.11.    Brug te paardBrug te paardBrug te paardBrug te paard 
 

Hoe te rijden                                                                              Hoe te rijden                                                                              Hoe te rijden                                                                              Hoe te rijden                                                                                                                                                                                               
Het paard moet rustig, gewillig in stap en vastbesloten voorwaarts lopen. De ruiter moet de 
correcte zit tonen. 

    
Fouten                                          Fouten                                          Fouten                                          Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Geen gelijke voorwaartse beweging 
* Incorrecte zit of  hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                       Beoordeling                                                                       Beoordeling                                                                       Beoordeling                                                                                                                                                                                                                                        
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering    :    7 punten                           
� 1 fout                          : – 3 punten 
� 2 fouten                      : – 6 punten 

� 3 fouten                      :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 
� Voet buiten hindernis :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter   : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                               Benodigdheden en bouw                                                               Benodigdheden en bouw                                                               Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                        

• Stevige niet gladde ondergrond 

• Breedte 1 tot 1,5 meter 

• Lengte minimaal 2 meter 
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12.12.12.12.    Boomstam naast paardBoomstam naast paardBoomstam naast paardBoomstam naast paard 
 

Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                                                                                                 
Het paard moet gewillig en attent over de boomstam springen. De ruiter moet een correcte 
positie en controle hebben. Er moet een sprong getoond worden. Sprong vanuit stilstaan en 
gangwissel is toegestaan. 

    
Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                                                                                                                       
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Geen gelijke voorwaartse beweging 
* Incorrecte positie/hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie 
* Geen sprong tonen 

    
Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                                                                                                 
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten                               
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter  : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                                                                              

• Een compacte boomstam zonder uitsteeksels 

• Een stapel kleinere boomstammen zonder uitsteeksels 

• Hoogte maximaal 40 centimeter 

• Breedte 2 tot 4 meter 
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13.13.13.13.    Boomstam te paardBoomstam te paardBoomstam te paardBoomstam te paard 
 

Hoe te rijden                                                  Hoe te rijden                                                  Hoe te rijden                                                  Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Het paard moet gewillig en attent springen. De ruiter moet een correcte zit en controle 
hebben. Er moet sprong getoond worden. Sprong vanuit stilstaan en gangwissel is 
toegestaan. 

    
Fouten                                                                      Fouten                                                                      Fouten                                                                      Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Geen gelijke voorwaartse beweging 
* Incorrecte zit van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie     
* Geen sprong tonen 

    
Beoordeling                                                                                            Beoordeling                                                                                            Beoordeling                                                                                            Beoordeling                                                                                                                                                                                             
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                   Benodigdheden en bouw                                                                                   Benodigdheden en bouw                                                                                   Benodigdheden en bouw                                                                                                                

• Een compacte boomstam zonder uitsteeksels 

• Een stapel kleinere boomstammen zonder uitsteeksels 

• Hoogte maximaal 60 centimeter 

• Diameter maximaal 50 centimeter 

• Breedte 2 tot 4 meter 
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14. Dubbelsprong14. Dubbelsprong14. Dubbelsprong14. Dubbelsprong 
 

Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                                                                                                          
Het paard moet gewillig en attent springen. De ruiter moet een correcte zit en controle 
hebben. Er moet een sprong getoond worden. Sprong vanuit stilstaan en gangwissel is 
toegestaan. 

    
Fouten                                                                                                    Fouten                                                                                                    Fouten                                                                                                    Fouten                                                                                                                                                                     
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Geen gelijke voorwaartse beweging 
* Incorrecte zit van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie      
* Geen sprong tonen 

    
Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                                                                                                
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter  : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                        Benodigdheden en bouw                                                                        Benodigdheden en bouw                                                                        Benodigdheden en bouw                                                                                                                             

• Combinatie van 2 natuurlijke hindernissen op een stabiele ondergrond 

• Hoogte maximaal 60 centimeter 

• Afstand tussen de hindernissen is 10,5 meter (2 galopsprongen) 
 
 
 
 
 



Versie 1, 2015 NHAV                                                                                                                  18 

15.15.15.15.    HegHegHegHeg 
 

Hoe te rijden                                                             Hoe te rijden                                                             Hoe te rijden                                                             Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                                                      
Het paard moet gewillig en attent springen. De ruiter moet een correcte zit en controle 
hebben. Er moet een sprong getoond worden. Sprong vanuit stilstaan en gangwissel is 
toegestaan. 

    
Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                                                                                                                                           
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Geen gelijke voorwaartse beweging 
* Incorrecte zit van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie      
* Geen sprong tonen 

    
Beoordeling                                                                                                 Beoordeling                                                                                                 Beoordeling                                                                                                 Beoordeling                                                                                                                                                                                                      
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                                                                         

• Natuurlijke of  kunstmatige heg of  bezembak 

• Geen scherpe uitstekende delen 

• Hoogte maximaal 60 centimeter 

• Breedte 2 tot 4 meter 

• Dikte maximaal 50 centimeter 
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16.16.16.16.    KuilKuilKuilKuil 
 

Hoe te rijden                                                                                   Hoe te rijden                                                                                   Hoe te rijden                                                                                   Hoe te rijden                                                                                                                                                                                
Het paard moet rustig en in balans de kuil doorlopen terwijl de ruiter laat zien dat hij de 
juiste zit heeft 
De hele oefening wordt in hetzelfde tempo gelopen.    

    
Fouten                                                               Fouten                                                               Fouten                                                               Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Gangwissel                                                               * Weigering                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                  * Volte rijden                                                                                                                            
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Onregelmatige voorwaartse beweging 
* Incorrecte zit of  hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard 
* Het paard blijft niet op de lijn van de helling  
* Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie        
* Val van ruiter en/of  paard 
* Voet buiten de markering/lijn 

    
Beoordeling                                                                                               Beoordeling                                                                                               Beoordeling                                                                                               Beoordeling                                                                                                                                                                                        
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 
� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal. 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter  : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                  

• Gelijkmatige bodemtoestand die regelmatige voorwaartse beweging toelaat 

• Hellingshoek ongeveer 30-40 graden 

• Lengte iedere helling ongeveer 5 meter 

• Breedte 2 tot 4 meter 

• Zijkanten afzetten met een markering  
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1111
 

Hoe te rijden                                                                                Hoe te rijden                                                                                Hoe te rijden                                                                                Hoe te rijden                                                                                
De combinatie moet onder de takken door rijden in de oorspronkelijk gekozen gang zonder 
deze er af  te stoten. Het paard toont rust en 
De hindernis mag worden genomen in stap, draf  of  galop.

    
Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           
* Eén of  meer takken er af  stoten
* Gangwissel                                                                                                          
* Niet onder controle, de hind
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                  
* Weigering                                                                                                                            
* Volte rijden    
* Brutaliteit, trekken aan het b
* Gevaarlijke situatie       
* Val van ruiter en/of  paard 

    
Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering  :    7 punten                          
� 1 fout                    : – 3 punten                          
� 2 fouten                : – 6 punten                         
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal

� Verlaten hindernis :    0 punten

 
Gangen worden extra beoordeeld:
Stap    : – 2 punten 
Draf     : + 0 punten 
Galop  : + 3 punten 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                

• 3 losse takken of  bamboestokken

• 30 centimeter boven de schofthoogte

• Breedte 1,8meter tot 2 meter

• Dikte 2 a 3 centimeter 

• Afstand tussen de takken is 1 meter

• In een rechte lijn geplaatst
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11117777....    Laaghangende takkenLaaghangende takkenLaaghangende takkenLaaghangende takken 

Hoe te rijden                                                                                Hoe te rijden                                                                                Hoe te rijden                                                                                Hoe te rijden                                                                                    
De combinatie moet onder de takken door rijden in de oorspronkelijk gekozen gang zonder 
deze er af  te stoten. Het paard toont rust en lenigheid en wordt ondersteund door de ruiter. 
De hindernis mag worden genomen in stap, draf  of  galop. 

Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           
Eén of  meer takken er af  stoten                                                                                                                             

l                                                                                                                                          
ndernis verlaten                                                                                    

n                                                                                                                  
g                                                                                                                            

bit                                                                                                        

Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

:    7 punten                           
3 punten                           
6 punten                          

:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 

:    0 punten totaal 

Gangen worden extra beoordeeld: 

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                
3 losse takken of  bamboestokken 

30 centimeter boven de schofthoogte 

Breedte 1,8meter tot 2 meter 

takken is 1 meter 

In een rechte lijn geplaatst 

        20 

                                                                                                         
De combinatie moet onder de takken door rijden in de oorspronkelijk gekozen gang zonder 

lenigheid en wordt ondersteund door de ruiter. 

Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                           Fouten                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                       

                                  
n                                                                                        

n                                                                                                                     
g                                                                                                                                             

t                                                                                                          

Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                Beoordeling                                                                                                                                                                                                                     

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                Benodigdheden en bouw                                                                                                                                             
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18. 18. 18. 18. 

Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        
Het paard moet gewillig met respect luisteren, als deze hindernis in de hoogst mogelijke 
snelheid genomen wordt. Bij het aantikken
wordt uitgegaan van de laagste gang.

    
Fouten                                                          Fouten                                                          Fouten                                                          Fouten                                                          
* Gangwissel                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hind
* Niet vloeiend voorwaarts                                                                                   
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                  
* Weigering                                                                                                                            
* Volte rijden                                                                                                    
* Uit balans van het paard of  
  * Brutaliteit, trekken aan het b
* Gevaarlijke situatie 
* Buiten de markering 
* Balk er af 

    
Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering  :    7 punten                          
� 1 fout                    : – 3 punten                          
� 2 fouten                : – 6 punten                        
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal
� Buiten hindernis   :    0 punten totaal

 
Gangen worden extra beoordeeld:
Stap    : – 2 punten 
Draf    : + 0 punten 
Galop : + 3 punten 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  

• 14 balken van 3 meter 
 
Er wordt met de balken een doorgang gemaakt in de vorm van een dubbele U. De eerste 
(ingang) is 4 meter breed, de andere 3 5 meter breed. 
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18. 18. 18. 18. Labyrint in draf  of  galopLabyrint in draf  of  galopLabyrint in draf  of  galopLabyrint in draf  of  galop 
 

Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        
respect luisteren, als deze hindernis in de hoogst mogelijke 

elheid genomen wordt. Bij het aantikken van de balk geldt 1 fout per zijde. Bij gangwissel 
wordt uitgegaan van de laagste gang. 

Fouten                                                          Fouten                                                          Fouten                                                          Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
l                                                                                                                            

ndernis verlaten 
* Niet vloeiend voorwaarts                                                                                   

n                                                                                                                  
g                                                                                                                            
n                                                                                                                                          

 de ruiter                                                                                             
bit                                                                                                        

Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

:    7 punten                           
3 punten                           
6 punten                         

:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 

Gangen worden extra beoordeeld: 

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  

Er wordt met de balken een doorgang gemaakt in de vorm van een dubbele U. De eerste 
(ingang) is 4 meter breed, de andere 3 5 meter breed.  
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Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                        Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                 
respect luisteren, als deze hindernis in de hoogst mogelijke 

van de balk geldt 1 fout per zijde. Bij gangwissel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
l                                                                                                                                            

* Niet vloeiend voorwaarts                                                                                       
n                                                                                                                     

g                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

r                                                                                                         
t                                                                                                          

Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                                                                                                          

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                                               

Er wordt met de balken een doorgang gemaakt in de vorm van een dubbele U. De eerste 
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11119999....    Labyrint vóór het paardLabyrint vóór het paardLabyrint vóór het paardLabyrint vóór het paard 
 

Hoe te rijden                                                                                              Hoe te rijden                                                                                              Hoe te rijden                                                                                              Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                          
Het paard loopt gewillig en vastbesloten in stap voorwaarts terwijl de ruiter de correcte 
hulpen geeft. Het paard wordt geleid met een losse teugel of  geleidelijn. De ruiter loopt ook 
binnen het labyrint. Inwerking van de ruiter op het bit mag niet en wordt gezien als 
brutaliteit. 

    
Fouten                                                                                                    Fouten                                                                                                    Fouten                                                                                                    Fouten                                                                                                                                                                                                                                             
* Paard of  ruiter raken de balken aan                                      * Weigering                                                        
* Men zal slechts 1 fout aanrekenen per zijde                         * Volte rijden                                      
* Verstoring van de voorwaartse beweging, gangwissel * Gevaarlijke situatie                                 
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                       * Val van paard of  ruiter                                                     
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                    
* Geen gelijkmatige voorwaartse beweging                                                                                      
* Incorrecte hulpen van de ruiter                                                                               
* Uit balans van het paard of  de ruiter 
*    Brutaliteit, trekken aan het bit 

    
Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                                                                                                                         
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten                            
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 
� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal 

. 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter  : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                                        Benodigdheden en bouw                                                                        Benodigdheden en bouw                                                                        Benodigdheden en bouw                                                                                                                                     

• 2 balken van 4 meter 

• 2 balken van 2,20 meter 

• 2 balken van 1,80 meter 

• De lengte van de hindernis is 4 meter 

• 2 in elkaar grijpende U's 

• Breedte doorgang is 90 centimeter 
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Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             
Het paard loopt gewillig en vastbesloten 
hulpen geeft. 

    
Fouten                                                                          Fouten                                                                          Fouten                                                                          Fouten                                                                          
* Paard raakt de balken aan                                                   
* Men zal slechts 1 fout aanre
* Verstoring van de voorwaar
* Niet onder controle, de hind
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                  
* Geen gelijkmatige voorwaar
* Incorrecte zit van de ruiter                                                                                                               
* Incorrecte hulpen van de ru
* Uit balans van het paard of  
* Val van paard of  ruiter 
*    Brutaliteit, trekken aan het bit

    
Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld

� Goede uitvoering :    7 punten
� 1 fout                    : – 3 punten
� 2 fouten                : – 6 punten
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal
� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter : +1 tot +3 punten 
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  

    
Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     

• 2 balken van 4 meter 

• 2 balken van 2,20 meter

• 2 balken van 1,80 meter

• De lengte van de hindernis is 4 meter

• 2 in elkaar grijpende U's

• Breedte doorgang is 90 centimeter
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20202020....    Labyrint te paardLabyrint te paardLabyrint te paardLabyrint te paard 

Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             
Het paard loopt gewillig en vastbesloten in stap voorwaarts terwijl de ruiter de correcte 

Fouten                                                                          Fouten                                                                          Fouten                                                                          Fouten                                                                                                                                                                                                  
aan                                                    * Weigering

ekenen per zijde                      * Volte rijden
aartse beweging, gangwissel  * Gevaarlijke situatie
ndernis verlaten                                                                                    

n                                                                                                                  
aartse beweging                                                                                    
r                                                                                                               
uiter                                                                              
f  de ruiter 

Brutaliteit, trekken aan het bit 

Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                                    
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

:    7 punten 
3 punten 
6 punten 

:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 

punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

: +1 tot +3 punten  
1 of  -2 punten 

Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     

2 balken van 2,20 meter 

2 balken van 1,80 meter 

De lengte van de hindernis is 4 meter 

2 in elkaar grijpende U's 

is 90 centimeter 
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Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                      
voorwaarts terwijl de ruiter de correcte 

                                                                                                                                                                                                                     
* Weigering                                              
* Volte rijden                                          
* Gevaarlijke situatie                                 

n                                                                                      
n                                                                                                                    

g                                                                                      
r                                                                                                                 

r                                                                               

                                                                                                                     

punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                     Benodigdheden en bouw                                                                                                                                      
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22221111....    LLLL----rijdenrijdenrijdenrijden    
    

Hoe te rijden                                                                                                     Hoe te rijden                                                                                                     Hoe te rijden                                                                                                     Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                      
Het paard moet gewillig met respect luisteren, als deze hindernis in de hoogst mogelijke 
snelheid genomen wordt. Bij het aantikken van de balk geldt 1 fout per zijde. Bij gangwissel 
wordt uitgegaan van de laagste gang. 

    
Fouten                                                                                                                    Fouten                                                                                                                    Fouten                                                                                                                    Fouten                                                                                                                                                                                                             
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering 
* Niet vloeiend voorwaarts                                                                                                                                           
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                         
  * Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie 
* Buiten de markering 
* Balk er af 

    
Beoordeling                                                                                                  Beoordeling                                                                                                  Beoordeling                                                                                                  Beoordeling                                                                                                                                                                                                               
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten                           
� 1 fout                    : – 3 punten                           
� 2 fouten                : – 6 punten                         
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 
� Buiten hindernis   :    0 punten totaal 

 
Gangen worden extra beoordeeld: 
Stap    : – 2 punten 
Draf   : + 0 punten 
Galop : + 3 punten 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                  Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                                       

• 8 balken van 3 meter 

• 4 balken van 4 meter 
 
Er wordt met de balken een doorgang gemaakt met een rechte hoek van 90 graden naar 
rechts óf  naar links. Breedte 4 meter. 
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22222222....    Opsprong naast het paardOpsprong naast het paardOpsprong naast het paardOpsprong naast het paard 
 

Hoe te rijden                                                                                           Hoe te rijden                                                                                           Hoe te rijden                                                                                           Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                    
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie positie 
ten opzichte van het paard hebben (ernaast) en het paard onder controle hebben. 
Gangwissel is toegestaan en het paard moet met een losse teugel of  geleidelijn geleid 
worden. Er mag geen inwerking op het bit zijn, want dit wordt gezien als brutaliteit. 

    
Fouten        Fouten        Fouten        Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                    * Weigering                                                                
* Een stap achteruit zetten                                                   * Volte rijden                                              
* Incorrect de hindernis benaderen                                        * Gevaarlijke situatie                                                   
* Incorrecte positie van de ruiter/niet correct geleiden                                                                                                      
* Uit balans van het paard en / of  de ruiter                                                                                       
* Incorrecte hulpen van de ruiter                                                                                                                                   
* Zijwaarts gaan van het paard 
*    Brutaliteit, trekken aan het bit 
* Val van paard of  ruiter  

    
Beoordeling                                                               Beoordeling                                                               Beoordeling                                                               Beoordeling                                                                                                                                                                                                                                                                
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten                        
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter  : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en opbouw                                                              Benodigdheden en opbouw                                                              Benodigdheden en opbouw                                                              Benodigdheden en opbouw                                                                                                                                           

• Vrijstaand obstakel met een vaste, vlakke ondergrond 

• De breedte is 2 tot 3 meter 

• De hoogte is maximaal 60 centimeter 

• De bovenkant van de opsprong (rand) is gemarkeerd 

• Geen obstakels op de afzet- en landingsplaats 

• Er mag een markering gemaakt worden waar de ruiter moet lopen. Daar mag het 
paard niet lopen.  
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22223333....    Opsprong te paardOpsprong te paardOpsprong te paardOpsprong te paard 
 

Hoe te rijden                                                                                    Hoe te rijden                                                                                    Hoe te rijden                                                                                    Hoe te rijden                                                                                                                                                                                 
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie houding 
en benadering naar het paard hebben. Het paard moet onder controle zijn. Gangwissel is 
toegestaan. 

    
Fouten                                                                                                   Fouten                                                                                                   Fouten                                                                                                   Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                    
  * Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                      
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                                    
* Weigering                                                                                                                                              
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Incorrect de hindernis benaderen                                                                                                   
* Incorrecte positie van de ruiter                                                                                                                      
* Uit balans van het paard en / of  de ruiter                                                                                       
* Incorrecte hulpen van de ruiter                                                                                                                                   
* Zijwaarts gaan van het paard 
* Onregelmatige voorwaartse beweging    
* Val van paard of  ruiter     
* Zit niet ter hoogte van de loodlijn van de stijgbeugels en geen verlichte zit    
*    Brutaliteit, trekken aan het bit    
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                          Beoordeling                                          Beoordeling                                          Beoordeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter : +1 tot +3 punten  
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en opbouw       Benodigdheden en opbouw       Benodigdheden en opbouw       Benodigdheden en opbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Vrijstaand obstakel met een vaste, vlakke ondergrond. 

• De breedte is 2 tot 3 meter 

• De hoogte is maximaal 60 centimeter 

• De bovenkant van de opsprong (rand) is gemarkeerd 

• Geen obstakels op de afzet- en landingsplaats 
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Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 
Het paard is gehoorzaam en voorwaarts en de ruiter 
wordt in stap gedaan. De ruiter houdt de poort tijdens het openen en sluiten vast. Er mag 
niet losgelaten worden. 

    
Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            
* Loslaten van de poort                                                                                                                        
* Niet onder controle, de hind
* Een stap achteruit zetten voo
* Weigering                                                                                                                            
* Volte rijden                                                                                                                            
* Paard raakt de poort aan 
* Onregelmatige voorwaartse
* Incorrecte positie van de ru
* Uit balans van het paard of  
* Incorrecte hulpen van de ru
*    Brutaliteit, trekken aan het bit
* Gevaarlijke situatie 
 

Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering :    7 punten
� 1 fout                     : – 3 
� 2 fouten                : – 6 punten
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter  : +1 tot +3 punten 
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  

    
Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      

• Een houten of  ijzeren zwenkbare 

• Een poort van touw mag ook

• Hoogte ongeveer 1.20 meter

• Breedte 2 meter 

• Geen uitstekende delen

• De poort moet aan twee kanten bedienbaar zijn
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22224444....    Poort te paardPoort te paardPoort te paardPoort te paard 

Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 
Het paard is gehoorzaam en voorwaarts en de ruiter toont de juiste houding. De hindernis 
wordt in stap gedaan. De ruiter houdt de poort tijdens het openen en sluiten vast. Er mag 

Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            
rt                                                                                                                        

ndernis verlaten                                                                                    
oor de hindernis                                                                                 

g                                                                                                                            
n                                                                                                                            

se beweging                                                                                          
uiter                                                                                                       
 de ruiter                                                                                              
uiter   

Brutaliteit, trekken aan het bit 

Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

:    7 punten 
3 punten 
6 punten 

:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

: +1 tot +3 punten  
1 of  -2 punten 

Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      
Een houten of  ijzeren zwenkbare poort, die vanaf het paard bediend kan worden.

Een poort van touw mag ook 

Hoogte ongeveer 1.20 meter 

Geen uitstekende delen 

De poort moet aan twee kanten bedienbaar zijn 
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Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                      
toont de juiste houding. De hindernis 

wordt in stap gedaan. De ruiter houdt de poort tijdens het openen en sluiten vast. Er mag 

Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                            Fouten                                                                                                                                                                                                                                         
rt                                                                                                                          

n                                                                                      
s                                                                                   

g                                                                                                                                              
n                                                                                                                                            

g                                                                                           
r                                                                                                        

r                                                                                               

Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                   Beoordeling                                                                                                                                                                                                                    

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                      Benodigdheden en bouw                                                                                                                                       
poort, die vanaf het paard bediend kan worden. 
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Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  
De slalom wordt binnen de markering gereden in dezelfde gang als aangevangen, zonder de 
pionnen/staanders aan te raken

    
Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        
* Niet onder controle, de hind
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                  
* Weigering                                                                                                                            
* Volte rijden                                                                                                                            
* Geen gelijke voorwaartse bewe
* Val 
* Aanraken van de staanders/pionnen
* Links of  rechts buiten de markering komen
  * Brutaliteit, trekken aan het b
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                         Beoordeling                                                         Beoordeling                                                         Beoordeling                                                         
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering :    7 punten                          
� 1 fout                    : – 3 punten                       
� 2 fouten                : – 6 punten                      
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal

 
Gangen worden extra beoordeeld:
Stap    : – 2 punten 
Draf    : + 0 punten 
Galop : + 3 punten 
 
Bij een gangenfout wordt er berekend vanuit de laagste gang.
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                             Benodigdheden en bouw                                             Benodigdheden en bouw                                             Benodigdheden en bouw                                             

• 6 staanders of  pionnen 

• Markering links en rechts van de 

• Ruimte tussen 2 staanders/pionnen is 6 meter

• Breedte 4 meter 

• Startlijn 4 meter voor de eerste staander/Pilon

• Finishlijn 4 meter na de laatste Pilon

• Het parcours moet in een rechte lijn staan
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25252525....    SlalomSlalomSlalomSlalom 

Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  
De slalom wordt binnen de markering gereden in dezelfde gang als aangevangen, zonder de 

en. 

Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        
ndernis verlaten                                                                                    

n                                                                                                                  
g                                                                                                                            
n                                                                                                                            

eweging 

* Aanraken van de staanders/pionnen 
* Links of  rechts buiten de markering komen 

bit                                                                                                        

Beoordeling                                                         Beoordeling                                                         Beoordeling                                                         Beoordeling                                                                                                                             
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

7 punten                           
3 punten                        
6 punten                       
0 punten totaal 

:    0 punten totaal 

Gangen worden extra beoordeeld: 

Bij een gangenfout wordt er berekend vanuit de laagste gang. 

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                             Benodigdheden en bouw                                             Benodigdheden en bouw                                             Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                 
 

Markering links en rechts van de staanders/pionnen 

Ruimte tussen 2 staanders/pionnen is 6 meter 

Startlijn 4 meter voor de eerste staander/Pilon 

Finishlijn 4 meter na de laatste Pilon 

Het parcours moet in een rechte lijn staan 
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Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                  Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                   
De slalom wordt binnen de markering gereden in dezelfde gang als aangevangen, zonder de 

Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                                                                                                                                         
n                                                                                        

n                                                                                                                     
g                                                                                                                                             
n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

t                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             

gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
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26262626....    Sloot naast het paardSloot naast het paardSloot naast het paardSloot naast het paard 
 

Hoe te rijden                                                                                      Hoe te rijden                                                                                      Hoe te rijden                                                                                      Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                   
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie positie ten 
opzichte van het paard hebben en het paard onder controle hebben. Gangwissel en sprong 
vanuit stilstand is toegestaan en het paard moet met een losse teugel of  geleidelijn geleid 
worden. Mag met en zonder sprong genomen worden. Er mag geen inwerking op het bit zijn, 
want dit wordt gezien als brutaliteit. 

    
Fouten                                                        Fouten                                                        Fouten                                                        Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                        
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Geen gelijke voorwaartse beweging 
* Incorrecte positie/hulpen van de ruiter                                                                                                        
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                          
* Zijwaarts gaan van het paard  
  * Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                                          Beoordeling                                                                                          Beoordeling                                                                                          Beoordeling                                                                                                                                                                                                                                                          
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering  :    7 punten 
� 1 fout                    : – 3 punten 
� 2 fouten                : – 6 punten 
� 3 fouten                :    0 punten totaal 
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede positie van de ruiter   : +1 tot +3 punten  
Mindere positie van de ruiter   : -1 of  -2 punten 

    
Benodigdheden en bouw                                                               Benodigdheden en bouw                                                               Benodigdheden en bouw                                                               Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                                            

• Natuurlijke of  kunstmatige sloot met duidelijke kanten  

• Veilige afzet- en landingsplaats 

• Breedte ongeveer 50 centimeter 

• Lengte ongeveer 2 tot 4 meter 
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Hoe te rijden                                                                         Hoe te rijden                                                                         Hoe te rijden                                                                         Hoe te rijden                                                                         
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie houding  
hebben. Het paard moet onder controle zijn. De hindernis moet correct worden aangereden 
Gangwissel en sprong vanuit stilstand 
worden. 

    
Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        
 * Niet onder controle, de hind
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                 
* Weigering                                                                                                                            
* Volte rijden                                                                                                   
* Incorrect de hindernis bena
* Incorrecte positie van de ru
* Uit balans van het paard en 
* Incorrecte hulpen van de ru
* Zijwaarts gaan van het paard
* Onregelmatige voorwaartse
* Val van paard of  ruiter  
*    Brutaliteit, trekken aan het bit
* Gevaarlijke situatie 
 

Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering  :    7 punten
� 1 fout                    : – 3 punten
� 2 fouten                : – 6 punten
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiver
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter    : +1 tot +3 punten 
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  

    
Benodigdheden en bouw                                                           Benodigdheden en bouw                                                           Benodigdheden en bouw                                                           Benodigdheden en bouw                                                           

• Natuurlijke of  kunstmatige sloot met duidelijke kanten

• Veilige afzet- en landingsplaats

• Breedte ongeveer 50 centimeter

• Lengte ongeveer 2 tot 4 meter
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22227777....    Sloot te paardSloot te paardSloot te paardSloot te paard 

Hoe te rijden                                                                         Hoe te rijden                                                                         Hoe te rijden                                                                         Hoe te rijden                                                                                                                                         
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie houding  
hebben. Het paard moet onder controle zijn. De hindernis moet correct worden aangereden 
Gangwissel en sprong vanuit stilstand is toegestaan. Mag met en zonder sprong genomen 

Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        
ndernis verlaten                                                                                    

n                                                                                                                 
g                                                                                                                            
n                                                                                                                                          

aderen                                                                                                  
uiter                                                                                                    
 / of  de ruiter                                                                                     
uiter                                                                                                                            

aard 
aartse beweging 

het bit 

Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

7 punten 
3 punten 
6 punten 

:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiver

: +1 tot +3 punten  
1 of  -2 punten 

Benodigdheden en bouw                                                           Benodigdheden en bouw                                                           Benodigdheden en bouw                                                           Benodigdheden en bouw                                                               
Natuurlijke of  kunstmatige sloot met duidelijke kanten 

en landingsplaats 

Breedte ongeveer 50 centimeter 

Lengte ongeveer 2 tot 4 meter 

        30 

                                                                                                                                                                             
Het paard moet een voorwaartse beweging hebben. De ruiter moet een correctie houding  
hebben. Het paard moet onder controle zijn. De hindernis moet correct worden aangereden 

is toegestaan. Mag met en zonder sprong genomen 

Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                                                                                                                     
n                                                                                      

n                                                                                                                                    
g                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
n                                                                                                   

r                                                                                                                      
r                                                                                       

r                                                                                                                                   

Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                        Beoordeling                                                                                                                                                                         

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
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22228888....    Smalle doorgang vóór het paardSmalle doorgang vóór het paardSmalle doorgang vóór het paardSmalle doorgang vóór het paard 
 

Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                             Hoe te rijden                                                                                                                                                                                  
Zowel ruiter als paard lopen door de hindernis zonder de balken aan te raken of  te 
overschrijden. De hindernis wordt genomen in stap óf  draf, maar wel in hetzelfde tempo 
als aangevangen. Het paard mag geleid worden met een losse teugel of  geleidelijn. Het 
paard mag niet met zijn neus voorbij de schouder van de ruiter komen. 

    
Fouten                                                   Fouten                                                   Fouten                                                   Fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 * Aanraken van de balken 
 * Voet op of  buiten de balk  
 * Niet onder controle, de hindernis verlaten                                                                                      
 * Een stap achteruit zetten                                                                                                                                    
 * Weigering                                                                                                                                              
 * Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 *    Brutaliteit, trekken aan het bit 
 * Gevaarlijke situatie 
 * Val van paard of  ruiter    
Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                     Beoordeling                                                                                                                                                                                      
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering       :    7 punten                               
� 1 fout                          : – 3 punten                               
� 2 fouten                      : – 6 punten 
� 3 fouten                      :    0 punten totaal                     
� Val paard/ruiter           :    0 punten totaal 

� Voet op of  buiten balk  :    0 punten totaal 
 
Gangen worden extra beoordeeld: 
Stap   : – 2 punten 
Draf     : + 3 punten 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                                                   Benodigdheden en bouw                                                                   Benodigdheden en bouw                                                                   Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                                                            

• 4 balken van 4 meter lang 

• De balken worden gelegd in een lengte van 8 meter 

• Tussenruimte 1 meter breed 
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22229.9.9.9.
 

Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     
De combinatie rijdt door de hindernis, zonder de balken aan te raken
De hindernis wordt genomen in dezelfde gang als aangevangen. De oefening mag in stap, 
draf  of  galop uitgevoerd worden

    
Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  
 * Aanraken van de balken 
 * Voet op of  buiten de balk  
 * Niet onder controle, de hinde
 * Een stap achteruit zetten                                                                                                                 
 * Weigering                                                                                                               
 * Volte rijden                                                                                                                            
 *    Brutaliteit, trekken aan het bit
 * Gevaarlijke situatie 
 * Val van paard of  ruiter 

    
Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering     
� 1 fout                            
� 2 fouten                        
� 3 fouten                        
� Val paard/ruiter            
� Voet op of  buiten balk  

 
Gangen worden extra beoordeeld:
Stap  : – 2 punten 
Draf  : + 0 punten 
Galop : + 3 punten 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    

• 4 balken van 4 meter lang

• De balken worden gelegd in een lengte van 8 meter

• Tussenruimte 1 meter breed
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9.9.9.9.    Smalle doorgang te paardSmalle doorgang te paardSmalle doorgang te paardSmalle doorgang te paard 

Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     
De combinatie rijdt door de hindernis, zonder de balken aan te raken of  te overschrijden. 
De hindernis wordt genomen in dezelfde gang als aangevangen. De oefening mag in stap, 
draf  of  galop uitgevoerd worden. 

Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  

ernis verlaten                                                                                    
n                                                                                                                 

g                                                                                                                                            
n                                                                                                                            

bit 

Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

:    7 punten                           
: – 3 punten                          
: – 6 punten                       
:    0 punten totaal 

 :    0 punten totaal 
 :    0 punten 

Gangen worden extra beoordeeld: 

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    
4 balken van 4 meter lang 

De balken worden gelegd in een lengte van 8 meter 

Tussenruimte 1 meter breed 

        32 

Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                     Hoe te rijden                                                                                                                                                              
of  te overschrijden. 

De hindernis wordt genomen in dezelfde gang als aangevangen. De oefening mag in stap, 

Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                  Fouten                                                                                                                                                                                               

n                                                                                      
n                                                                                                                                    

                               
n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                         Beoordeling                                                                                                                                                                  

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                    Benodigdheden en bouw                                                                                                                                 
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30303030....    Stilstaan naast het Stilstaan naast het Stilstaan naast het Stilstaan naast het paardpaardpaardpaard 
 

Hoe te rijden                                                                                    Hoe te rijden                                                                                    Hoe te rijden                                                                                    Hoe te rijden                                                                                                                                                                                         
Het paard moet gehoorzamen en kalmte tonen. De ruiter geleid óf  rijdt het paard de 4 meter 
cirkel binnen. Bij geleiding moet er met een losse teugel of  geleidelijn geleid worden. De 
teugels moeten los op de hals geplaatst worden en mogen niet vastgezet worden. De ruiter 
stelt zijn paard binnen 15 seconden op en gaat dan buiten de 8 meter cirkel staan. Dan moet 
het paard10 seconden in de 4 meter cirkel blijven. Voor iedere seconde krijgt men een punt. 
Het paard mag binnen de 4 meter cirkel bewegen. De ruiter mag alleen de stemhulpen 
gebruiken en geen bewegingen maken. Als het paard de cirkel uitloopt dan stop de 
tijd/puntentelling. 

    
Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                        Fouten                                                                                                                                                                                                                             
 * Bewegingen van de ruiter om het paard te corrigeren (actie) 
 * Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
 * Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                   Beoordeling                                                                   Beoordeling                                                                   Beoordeling                                                                                                                                                                                                                           
1 punt per seconde dat het paard in de cirkel blijft tot een maximum van 10 
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld: 

� 1 actie                          : -3  punten                       
� 2 actie                          : -6  punten  
� 3 actie                    : -10 punten  
� val paard                     :  0 punten  
� opsteltijd gepasseerd   :  0 punten  

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                            Benodigdheden en bouw                                            Benodigdheden en bouw                                            Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                                                                                         

• Eén of  twee stopwatches (voor het opstellen en het stilstaan op zich) 

• Eén cirkel van 4 meter 

• Eromheen één cirkel van 8 meter 

• Markering maken van zand, verf, krijt 
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Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            
Het paard moet gehoorzamen en kalmte tonen. De ruiter rijdt het paard de
binnen.  De ruiter stelt zijn paard binnen 20 seconden op. Het paard moet
2,5 meter cirkel blijven. Voor iedere seconde krijgt men een punt. Het paard mag binnen de 
2,5 meter cirkel bewegen. De teugels moeten los op de h
vastgezet worden. De tijd loopt wanneer de ruiter de teugels heeft losgelaten en stopt 
wanneer deze ze weer opneemt. De ruiter mag alleen de stemhulpen gebruiken en geen 
bewegingen maken. Als het paard de cirkel uitloopt 

    
Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          
Fouten die gemaakt kunnen worden tijdens het opstellen
 * Niet onder controle, hindernis verlaten
 * Stap achteruit zetten 
 * Weigering 
 * Volte 
 * Overig 
 * Brutaliteit, trekken aan het b
 * Gevaarlijke situatie 

    
Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:
1 punt per seconde dat het paard in de cirkel blijft tot een maximum van

� 1 fout                         
� 2 fout                        
� 3 fout                        
� Val paard                     
� Opsteltijd gepasseerd  

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit
op het juryformulier. 

        
Benodigdheden en bouw                                                     Benodigdheden en bouw                                                     Benodigdheden en bouw                                                     Benodigdheden en bouw                                                     

• Eén of  twee stopwatches (voor het opstellen en het stilstaan op 

• Eén cirkel van 4 meter doorsnee

• Markering maken van zand, verf, krijt
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31313131....    Stilstaan te paardStilstaan te paardStilstaan te paardStilstaan te paard    

Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            
Het paard moet gehoorzamen en kalmte tonen. De ruiter rijdt het paard de
binnen.  De ruiter stelt zijn paard binnen 20 seconden op. Het paard moet
2,5 meter cirkel blijven. Voor iedere seconde krijgt men een punt. Het paard mag binnen de 
2,5 meter cirkel bewegen. De teugels moeten los op de hals geplaatst worden en mogen niet 
vastgezet worden. De tijd loopt wanneer de ruiter de teugels heeft losgelaten en stopt 
wanneer deze ze weer opneemt. De ruiter mag alleen de stemhulpen gebruiken en geen 
bewegingen maken. Als het paard de cirkel uitloopt dan stop de tijd/puntentelling

Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          
Fouten die gemaakt kunnen worden tijdens het opstellen 
* Niet onder controle, hindernis verlaten 

bit                                                                                                        

Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                            Beoordeling                                                                                    
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    
1 punt per seconde dat het paard in de cirkel blijft tot een maximum van

: -3  punten  
: -6  punten  
: -10 punten  
:  0 punten  

psteltijd gepasseerd   :  0 punten  

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                     Benodigdheden en bouw                                                     Benodigdheden en bouw                                                     Benodigdheden en bouw                                                             

Eén of  twee stopwatches (voor het opstellen en het stilstaan op 

doorsnee    
Markering maken van zand, verf, krijt    

        34 

Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                            Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                 
Het paard moet gehoorzamen en kalmte tonen. De ruiter rijdt het paard de 2,5 meter cirkel 
binnen.  De ruiter stelt zijn paard binnen 20 seconden op. Het paard moet 10 seconden in de 
2,5 meter cirkel blijven. Voor iedere seconde krijgt men een punt. Het paard mag binnen de 

als geplaatst worden en mogen niet 
vastgezet worden. De tijd loopt wanneer de ruiter de teugels heeft losgelaten en stopt 
wanneer deze ze weer opneemt. De ruiter mag alleen de stemhulpen gebruiken en geen 

dan stop de tijd/puntentelling. 

Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                          Fouten                                                                                                                                                                                                                   

t                                                                                                          

                                                                                                                                            

1 punt per seconde dat het paard in de cirkel blijft tot een maximum van 10 

en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

                                                                                                                                 

Eén of  twee stopwatches (voor het opstellen en het stilstaan op zich)     
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Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         
Het paard toont de juiste balans en
toont de correcte zit. 

    
Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       
* Gangwissel                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hind
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                  
* Weigering                                                                                                                            
* Volte rijden                                                                                                                            
* Onregelmatige voorwaartse
* Incorrecte zit of  hulpen van
* Uit balans van het paard of  
* Zijwaarts gaan van het paard 
* Brutaliteit, trekken aan het b
* Gevaarlijke situatie 
* Voet buiten de gemarkeerde route

    
Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering :    7 punten                         
� 1 fout                    : – 3 punten                        
� 2 fouten                : – 6 punten                        
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal
� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 
 
Extra punten of  min punten: 
Goede zit van de ruiter : +1 tot +3 punten 
Mindere zit van de ruiter   : -1 of  

    
Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          

• Gelijkmatige bodemtoestand die een gelijkmatige voorwaartse beweging toelaat

• Hellingshoek van 30 tot 45 graden

• Lengte iedere helling tussen 4 en 6 me

• Breedte 2 tot 4 meter    
• Zijkanten afzetten met een markering 
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33332222....    WalWalWalWal    

Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         
Het paard toont de juiste balans en houdt de gehele oefening dezelfde gang. De ruiter 

Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       
l                                                                                                                            

ndernis verlaten                                                                                    
n                                                                                                                  

g                                                                                                                            
n                                                                                                                            

aartse beweging 
an de ruiter                                                                                                       
 de ruiter tussen de 2 hellingen                                                                                              

aard  
bit                                                                                                        

* Voet buiten de gemarkeerde route 

Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

:    7 punten                          
3 punten                         
6 punten                         

:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 

brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

: +1 tot +3 punten  
1 of  -2 punten 

Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          

Gelijkmatige bodemtoestand die een gelijkmatige voorwaartse beweging toelaat

Hellingshoek van 30 tot 45 graden    
Lengte iedere helling tussen 4 en 6 meter    

Zijkanten afzetten met een markering     

        35 

Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                         Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                  
houdt de gehele oefening dezelfde gang. De ruiter 

Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                       Fouten                                                                                                                                                                                                                                
l                                                                                                                                            

n                                                                                        
n                                                                                                                     

g                                                                                                                                             
n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

r                                                                                                        
r tussen de 2 hellingen                                                                                              

t                                                                                                          

Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                      Beoordeling                                                                                                                                                               

brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                          Benodigdheden en bouw                                                                                                                       

Gelijkmatige bodemtoestand die een gelijkmatige voorwaartse beweging toelaat    
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Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                
Het paard moet gewillig en vastbesloten voorwaarts gaan 
hulpen toe. 

    
Fouten                                                                                              Fouten                                                                                              Fouten                                                                                              Fouten                                                                                              
* Gangwissel                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hind
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                  
* Weigering                                                                                                                            
* Volte rijden                                                                                                                            
* Onregelmatige voorwaartse
* Incorrecte zit of  hulpen van
* Uit balans van het paard of  
* Zijwaarts gaan van het paard 
* Brutaliteit, trekken aan het b
* Gevaarlijke situatie 
* Buiten de markering 

    
Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:

� Goede uitvoering  :    7 punten                          
� 1 fout                    : – 3 punten                          
� 2 fouten                : – 6 punten                        
� 3 fouten                :    0 punten
� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal
� Voet buiten lijn      :    0 punten totaal

 
Voor de correcte zit van de ruiter kunnen extra punten gegeven worden van +1 t
Voor de slechte zit van de ruiter kunnen 

 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
op het juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                            

• Een natuurlijke of  kunstmatige waterpartij 

• Lengte ongeveer 4 meter

• Breedte ongeveer 3 tot 5 meter

• Diepte maximaal 50 centimeter

• Markering  
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33333333....    WaterpassageWaterpassageWaterpassageWaterpassage    

Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                
Het paard moet gewillig en vastbesloten voorwaarts gaan in stap. De ruiter past de correcte 

Fouten                                                                                              Fouten                                                                                              Fouten                                                                                              Fouten                                                                                                                                                              
l                                                                                                                            

ndernis verlaten                                                                                    
n                                                                                                                  

g                                                                                                                            
n                                                                                                                            

aartse beweging 
an de ruiter                                                                                                       
 de ruiter                                                                                             

aard  
bit                                                                                                        

Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

:    7 punten                           
3 punten                           
6 punten                         

:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 
:    0 punten totaal 

van de ruiter kunnen extra punten gegeven worden van +1 t
van de ruiter kunnen -1 of  -2 punten afgetrokken worden.

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 

Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                            Benodigdheden en bouw                                                                
Een natuurlijke of  kunstmatige waterpartij  

Lengte ongeveer 4 meter 

Breedte ongeveer 3 tot 5 meter 

Diepte maximaal 50 centimeter 

        36 

Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                         
. De ruiter past de correcte 

                                                                                                                                                                         
l                                                                                                                                            

n                                                                                        
n                                                                                                                     

g                                                                                                                                             
n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

r                                                                                                        
r                                                                                                         

t                                                                                                          

Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                           Beoordeling                                                                                                                                                                                                

van de ruiter kunnen extra punten gegeven worden van +1 t/m +3. 
2 punten afgetrokken worden. 

Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren 
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34. Z34. Z34. Z34. Z----rijdenrijdenrijdenrijden 
 

Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                 Hoe te rijden                                                                                                                                                                                                                          
Het paard moet gewillig met respect luisteren, als deze hindernis in de hoogst mogelijke snelheid 
genomen wordt. Bij het aantikken van de balk geldt 1 fout per zijde. Bij gangwissel wordt uitgegaan 

van de laagste gang. 

    
Fouten                                                                                                                   Fouten                                                                                                                   Fouten                                                                                                                   Fouten                                                                                                                                                                                                            
* Gangwissel                                                                                                                                            
* Niet onder controle, de hindernis verlaten 
* Niet vloeiend voorwaarts                                                                                       
* Een stap achteruit zetten                                                                                                                     
* Weigering                                                                                                                                             
* Volte rijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Uit balans van het paard of  de ruiter                                                                                                         
  * Brutaliteit, trekken aan het bit                                                                                                          
* Gevaarlijke situatie 
* Buiten de markering 
* Balk er af    
Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                    Beoordeling                                                                                                                                                                                         
Bovenstaande fouten worden als volgt beoordeeld:    

� Goede uitvoering :    7 punten                           

� 1 fout                    : – 3 punten                           

� 2 fouten                : – 6 punten                         

� 3 fouten                :    0 punten totaal 

� Val paard/ruiter     :    0 punten totaal 

� Buiten hindernis   :    0 punten totaal 
 
Gangen worden extra beoordeeld: 
Stap    : – 2 punten 
Draf     : + 0 punten 
Galop  : + 3 punten 
 
Bij aftrek van punten voor brutaliteit en gevaarlijke situatie dient men dit goed te motiveren op het 
juryformulier. 

    
Benodigdheden en bouw                                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                                 Benodigdheden en bouw                                                                                                                                                                              

• 9 balken van 3 meter 

• 5 balken van 4 meter 

 
Er wordt met de balken een doorgang gemaakt in de vorm van een Z. De eerste (ingang) is 4 meter 
breed, de andere 5 meter breed.  


