Nationale dressuurproef voor
scholieren / teamtest
Datum:
Wedstrijd:
Naam van de ruiter:
Naam van het paard:

1.

2.

C
MV
V

Binnenkomen in arbeidsdraf
Halthouden, onbeweeglijk stilstaan
Groeten,
Voorwaarts in arbeidsdraf
Rechterhand
Middendraf
Arbeidsdraf

VK

Overgangen bij M&V
arbeidsdraf

A
x

3.

4.

5.

6.

KD
DE
ES
SR

RBPF
FD
DB
BR

7.

R
RS

8.

S[E]
Tussen
S&E
S[E]SH

9.

Punten

Onderdelen van de
proef

Quotering

minimum leeftijd v/h paard : 6 jaar
Tijd : 4'45" ( informatief)
Dressuurpiste 20 x 60 m / Trens

coëfficient

Jurylid:

Beoordelingscriteria

Opmerkingen
Kwaliteit van de gang, het halthouden an de
overgang. Rechtgerichtheid, stelling en buiging.

regelmaat, balans, het ondertreden, verruimen van
het kader, rechtgerichtheid
vloeiendheid en balans in beide overgangen.
Regelmaat van de gang.

Halve volte (10m)
Wijken voor de kuit
Arbeidsdraf
Halve cirkel (20), teugels uit de
hand laten kauwen en terug
opnemen 3-4 stappen
Arbeidsdraf
Halve volte (10m)
Wijken voor de kuit
Arbeidsdraf

2

Middenstap
Halve cirkel (20m)

2

regelmaat, balans, energie. Correcte buiging in 1/2
volte. Positie en controle in het wijken
regelmaat, balans, energie. Behoud van
zelfgedragenheid. Behoud van de cirkellijn

2
regelmaat, balans, energie. Correcte buiging in 1/2
volte. Positie en controle in het wijken

[Middenstap]
Kürzkehrt
ga verder in middenstap
Middenstap

regelmaat, soepele rug, activiteit, schoudervrijheid.
Behoud van de cirkellijn.
regelmaat, activiteit, vloeiendheid, grootte, buiging.
Voorwaartse tendens, behoud van 4-takt.

2
regelmaat, soepele rug, activiteit, schoudervrijheid.
Rechtgerichtheid.

10.

H
HCM

11.

MRBPF
F

12.

arbeidsgalop
arbeidsgalop

vloeiende overgang in balans. Kwaliteit van de
gang.

Midden galop
verzamelde galop

verruimen van passen en het kader. Balans,
opwaartse tendens, rechtgerichtheid.

Overgangen bij M&F
vloeiende overgangen in balans. Kwaliteit van de
gang.

FAK

Verzamelde galop

13.

KXH
HCMR

1 boog van 10m
Verzamelde galop

14.

RX[V]
X
XVKAF

op de korte diagonaal
Eenvoudige galopwissel
Verzamelde galop

15.

FXM
MCH

Onderdelen van de proef
1 boog van 10m
Verzamelde galop

16.

HSEX
X
XBP
P
PFA

Verzamelde galop
Eenvoudige galopwissel
Verzamelde galop
arbeidsdraf
arbeidsdraf

A
X

Middenlijn
Halthouden en groeten

17.

18.

kwaliteit van (contra)galop. Balans,
zelfgedragenheid, vloeiendheid. Gelijke bogen.
2

correctheid, vloeiende overgang in balans.
Rechtgerichtheid. 3-5 passen zuivere stap. Kwaliteit
van de gang.
Opmerkingen
kwaliteit van de (contra)galop. Balans,
zelfgedragenheid, vloeiendheid. Gelijke bogen.

2

correctheid, vloeiende overgang in balans.
Rechtgerichtheid. 3-5 passen zuivere stap. Kwaliteit
van de gang.
vloeiende overgang in balans. Regelmaat in draf.
Kwaliteit van de gang. Rechtgerichtheid en balans in
de halt. Stelling en buiging.

De rijbaan met vrije teugels in stap verlaten bij A
Sub-totaal / 240 :

Algemene beoordeling
1.

2.

Opmerkingen

Punten*

Gangen (losheid van de beweging en regelmaat)

1

Impuls (Voorwaartsdrang, elasticiteit van de stappen, ruggebruik
het ondertreden van het achter-

1

hand.

3.

4.

Gehoorzaamheid (oplettendheid
en vertrouwen, harmonie, lichtheid en ongedwongenheid, het
aannemen van het bit en de lichtheid van de voorhand)

2

Houding en zit, juiste effect van
de hulpen

2

Totaal / 300

Omloopfouten/penaltypunten
1ste omloopfout : -0,5%
2de omloopfout : -1%
3de omloopfout: uitsluiting
-2 punten voor andere fouten

Eindprocent:

handtekening van de Jury

