REGLEMENT
Leer paardrijden met plezier deel 1 (brons)
Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van
de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop staan.
Artikel 1
Kledingvoorschriften van de ruiter in dressuurproeven, vaardigheidsproeven, springen en western;
a.
Een volgens de geldende wettelijke norm goedgekeurd veiligheidshoofddeksel is verplicht
voor iedereen die op een paard zit. (ook verplicht bij het losrijden of inspringen).
b.
Een wedstrijdtenue bestaande uit een rij-jas, type colbert met een overhemd, dressuurblouse
of wedstrijdshirt met een witte, beige of gele rijbroek. Ook mag er gereden worden in een
manegetenue (effen sweater of bodywarmer evt. met logo in combinatie met een overhemd of
shirt met lange mouwen. Het manegetenue is vrij van kleur wat betreft rijbroek en
bovenkleding.) Bij warme weersomstandigheden kan de organisatie besluiten, dat de rij -jas
tijdens de proef mag worden uitgelaten en dat er dan in zomertenue (lichtgekleurde blouse, of
shirt met korte of lange mouwen, het dragen van een bodywarmer is hierbij toegestaan)
gereden kan worden.
c.
Een overhemd, dressuurblouse of shirt moet lange of korte mouwen hebben en een hoge
boord of kol.
d.
Handschoenen zijn niet verplicht, maar draagt men deze wel, dan moeten ze licht gekleurd
zijn, voor een optimale beoordeling van de handhouding.
e.
Een paar rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijk gekleurde, gladleren/gladde
kunstleren chaps (zonder franjes).
f.
Het is toegestaan om met een bodyprotector en/of airjacket te rijden tijdens de wedstrijd.
g.
Het gebruik van een oornetje/neusnetje is toegestaan.
h.
De maximale toegestane lengte van een springzweep is 75 cm, een dress uurzweep voor
pony’s mag maximaal 100 cm en voor paarden 120 cm lang zijn inclusief slag. Bij
springproeven is alleen een zweep van maximaal 75 cm toegestaan. Overmatig of verkeerd
gebruik van zweep, teugels en/of sporen wordt bestraft met een waarschuwing. Na één
waarschuwing volgt uitsluiting.
i.
Ruiterpaspoorthouders die deelnemen aan de proevendagen dienen voor het rijden van de
proef hun (geldige) ruiterpaspoort in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat. De
geldigheidsduur is 1 jaar vanaf de afgifte- of ingangsdatum. Na het eerste jaar is het
ruiterpaspoort geldig vanaf de datum van het plaatsen van de jaarzegel voor het nieuwe jaar
en nadat de manegehouder/ organisatie zijn bedrijfsstempel over de jaarzegel heeft geplaatst.
Artikel 2
a.
Het paard dient te zijn opgetoomd met een deugdelijk, goed passend en in behoorlijke staat
van onderhoud verkerend zadel, hoofdstel en bit (een trens -optoming).
b.
Beenbeschermers, sporen en hulpteugels (mits goed afgesteld), zijn alleen toegestaan met
toestemming van de manegehouder / organisatie.
c.
Vanaf proef F12 is alleen het gebruik van een martingaal toegestaan (mits goed afgesteld).
d.
Een bitloze optoming is alleen toegestaan met toestemming van de manegehouder /
organisatie.

Dressuur
Artikel 3
a.
Iedere proef heeft een a en b versie, de wedstrijdleiding bepaalt welke proef en versie wordt
gereden.
b.
Nieuwe ruiters mogen instromen in de proeven F1 tot en met F12. De manegehouder/
instructeur bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd.
Artikel 4
De onderdelen in dressuur worden gewaardeerd van 0 tot en met 10.
0 = niet uitgevoerd
6 = voldoende
1 = zeer slecht
7 = tamelijk goed
2 = slecht
8 = goed
3 = tamelijk slecht
9 = zeer goed
4 = onvoldoende
10 = uitmuntend
5 = matig
Artikel 5
Een vergissing in de proef wordt bestraft:
· 1e maal = 2 punten aftrek
· 2e maal = 4 punten aftrek (totaal –6)
· 3e maal = 8 punten aftrek (totaal –14)
· 4e maal = uitsluiting
(gang- of overgangsfouten zijn geen vergissingen in de proef maar komen in het betreffende cijfer tot
uitdrukking)
Artikel 6
a.
Bij een val van de ruiter of paard volgt uitsluiting en zal de ruiter de ring te voet verlaten.
Indien de ruiter nog een keer deel wil nemen aan de proef is dit toegestaan mits de ruiter
hiertoe in staat wordt geacht en met een minimale tussenpauze van één deelnemer. Deze
tweede start is niet voor de prijzen.
b.
Buiten de ring komen wordt beoordeeld als een vergissing.
Artikel 7
a.
Bij de F-proeven komt men in aanmerking voor een promotiepunt als men 210 protocolpunten
of meer behaalt.
b.
Tijdens de proevendag kan maximaal 1 promotiepunt worden toegekend per proef.
c.
Bij de F1 en F2 is 1 promotiepunt nodig om door te mogen naar de volgende proef. Bij de F3
t/m F8 zijn minimaal 2 promotiepunten en maximaal 5 promotiepunten nodig om door t e gaan
naar de volgende proef. Bij de F9 t/m F12 zijn minimaal 3 promotiepunten en maximaal 5
promotiepunten nodig om door te gaan naar de volgende proef. Het is mogelijk om versneld te
promoveren naar een hogere F-proef zonder hiervoor alle promotiepunten te hebben behaald
(bijvoorbeeld van F2 naar F4). De manegehouder/ instructeur bepaalt dit.
d.
Wanneer meerdere ruiters op het protocol, hetzelfde aantal punten hebben in het kopje totaal,
wordt eerst gekeken naar het onderdeel:
· 26. De houding van de ruiter.
· 27. De zit van de ruiter.
· 31. Juistheid der teugelhulpen.
· 30. Juistheid der beenhulpen.
Wanneer er na deze punten nog geen verschil is in de plaatsing dan worden deze ruiters gelijk
geplaatst. De volgende plaatsing wordt dan niet gegeven.
e.
Aan alle even F-proeven zijn diploma’s verbonden. De wedstrijdorganisatie dient de diploma’s
aan te vragen zodat deze kunnen worden uitgereikt aan de ruiter.

f.
g.

h.

Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met een
maximum van 3 fouten in de toets.
Indien er in de toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de toets over worden
gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer wederom onvoldoende is, dan moet
het geheel overgedaan worden (dus de proef en de toets).
Bij de volgende F-proeven behoren theorie-examens: F2, F4, F6, F8, F10 en F12.

Vaardigheidsproeven
Artikel 8
a.
Er zijn drie niveaus vaardigheidsproeven waarbij de advieshoogte als volgt is:
Va1: 40 cm
Va2: 50 cm
Va3: 50-70 cm
Voor kleine pony’s mag het parcours lager zijn.
b.
Bij een score van 180 punten of meer komt men in aanmerking voor een promotiepunt.
c.
Na het behalen van minimaal 2 promotiepunten mag de ruiter naar de volgende
vaardigheidsproef.
d.
De manegehouder/ instructeur bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd in de v
aardigheidsproeven.
e.
Het is mogelijk om versneld te promoveren naar een hogere vaardigheidsproef zonder
hiervoor alle promotiepunten te hebben behaald. De manegehouder/ instructeur bepaalt dit.
f.
Aan de Va2 is een diploma verbonden. De wedstrijdorganisatie dient de diploma’s aan te
vragen zodat deze kunnen worden uitgereikt aan de ruiters.
g.
Na het behalen van minimaal de tweede promotiepunt ontvangt de ruiter een diploma.
h.
Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met een
maximum van 3 fouten in de theorie toets.
i.
Indien er in de theorie toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de theorie toets
over worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer wederom onvoldoende
is, dan moet het geheel overgedaan worden (dus de vaardigheidsproef en de theorie toets).
Artikel 9
Vergissingen en fouten in de vaardigheidsproef worden als volgt bestraft:
·
1e weigering op een hindernis = 2 punten aftrek.
·
2e weigering op dezelfde hindernis = 2e maal 2 punten aftrek (totaal -4).
·
3e weigering op dezelfde hindernis = 3e maal 2 punten aftrek (totaal -6) en een 0 voor de
beoordeling (hindernis is niet gesprongen). Vervolgens mag de deelnemer doorgaan naar het
volgende onderdeel in de proef.
·
bij de 2e maal 3 keer weigeren op dezelfde hindernis volgt uitsluiting.
·
bij afwerpen van de bovenste balk = 2 punten aftrek.
·
buiten de ring komen wordt beoordeeld als een dressuurmatige vergissing.
·
het nemen van een verkeerde hindernis geldt als een dressuurmatige vergissing.
·
één of meerdere afgeworpen balletjes per onderdeel -2. Wordt een balletje afgeworpen door
de staart van het paard dan wordt dit niet gezien als een fout.
Springproeven
Artikel 10
a.
De schetsen van de voorgeschreven parcoursen die worden verreden zijn te vinden op
www.knhs.nl.
b.
Er mag afgeweken worden van de voorgeschreven parcoursen indien de parcoursbouwer een
parcoursbouwerlicentie heeft.
Artikel 11

a.
b.
0=
1=
2=
3=
4=
5=
c.

d.

Springproeven worden zowel in het eerste parcours als in de barrage beoordeeld op fouten en
stijl
Onderdelen in het springen worden gewaardeerd van 0 tot en met 10.
niet uitgevoerd
6 = voldoende
zeer slecht
7 = tamelijk goed
slecht
8 = goed
tamelijk slecht
9 = zeer goed
onvoldoende
10 = uitmuntend
matig
In de springproeven wordt de ruiter op de volgende onderdelen beoordeeld:
· Wijze van rijden (x 5).
· Houding en zit (x 4).
· Binnenkomen, groeten en algehele verzorging (x 1).
· Het maximaal te behalen aantal punten is 100.
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van de criteria in de volgende tabel.

Niveau

S30 – S40

S50 – S60

S70 – S80

Beoordelingscriteria
Grondtempo (het
vloeiende tempo)

Grondtempo (het
vloeiende ritme van de
galop)

Correct aanrijden van
de hindernissen:
-Loodrecht op het
midden van de sprong
-Vloeiende wendingen

Correct aanrijden van de
hindernissen:
-Loodrecht op het midden
van de sprong
-Vloeiende wendingen
-In de goede galop door de
wendingen

De ruiter moet soepel en
in balans zitten:
- paard voldoende vrij
geven op de sprong
- mee in de beweging van
het paard

De ruiter moet soepel en in
balans zitten:
- paard voldoende vrij
geven op de sprong
- Mee in de beweging met
het paard
- Stil onderbeen
- Lage hak
- Stilzitten voor en op de
sprong.

De wijze van rijden
(x5)

Houding en zit
(x4)

Grondtempo (het
vloeiende ritme van de
galop)

Correct aanrijden van de
hindernissen:
-Loodrecht op het midden
van de sprong
-Vloeiende wendingen
-In de goede galop door de
wendingen
-Correcte stelling en
buiging
-passend bij de sprong
rijden

De ruiter moet soepel en in
balans zitten:
- paard voldoende vrij
geven op de sprong
- Mee in de beweging met
het paard
- Stil onderbeen
- Lage hak
- Stilzitten voor en op de
sprong..
- Hulpen moeten subtiel
maar wel effectief zijn.

Groeten,
binnenkomen en
algemene
verzorging
(x1)

Halthouden richting jury
en stilstaan. Beide
teugels en eventuele
zweep in de linkerhand,
rechterhand naar
beneden achter het
dijbeen en knikken met
het hoofd.
Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in de
linkerhand, rechterhand
naar beneden achter het
dijbeen en knikken met het
hoofd.
Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in de
linkerhand, rechterhand
naar beneden achter het
dijbeen en knikken met het
hoofd.
Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Artikel 12
Tijdens het losspringen mogen maximaal vier sprongen worden gemaak t, verdeeld over de steilsprong
en oxer. Door middel van een belsignaal geeft de jury aan wanneer de ruiter mag starten of moet
stoppen. Tevens geeft de jury door middel van een belsignaal aan wanneer zich een onveilige situatie
voordoet (hindernis omgevallen bijvoorbeeld) of als de ruiter wordt uitgesloten.
Voor de deelnemers zonder fouten (springfouten, weigeringen, vergissingen of tijdfouten) en met een
minimaal stijlcijfer van 50 is er optioneel een barrage welke wederom op stijl wordt beoordeeld. In de
optionele barrage wordt voor het binnenkomen, groeten en algehele verzorging het cijfer uit de eerste
ronde overgenomen.
Het maximaal aantal te rijden parcoursen (exclusief barrages) van een paard/pony met het oog op
paardenwelzijn is vier.
In de springproeven worden fouten als volgt bestraft.
a.
Per afgeworpen balk worden vier punten van het stijlcijfer afgetrokken.
b.
Weigering, vergissing, springen van een verkeerde hindernis, rijden van een volte, starten
voor startsignaal (de bel) en dergelijke geeft 4 aftrekpunten van het stijlcijfer.
c.
Het maximale aantal weigeringen is 3, daarna is de ruiter uitgesloten voor de prijzen. Indien
het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als oefening wordt
afgemaakt.
d.
Op de parcourstekening staat een maximale tijd genoteerd. Bij het overschrijden van de
maximale tijd worden er 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
e.
Bij een val van de ruiter of paard volgt uitsluiting en zal de ruiter de ring te voet verlaten.
Indien de ruiter nog een keer deel wil nemen aan het parcours is dit toegestaan mits de ruiter
hiertoe in staat wordt geacht en met een minimale tussenpauze van één deelnemer. Deze
tweede start is niet voor de prijzen.
Artikel 13
De plaatsing van de ruiters wordt als volgt gedaan:
a.
De ruiter met de hoogste totaalscore bij elkaar opgeteld is de winnaar. Daarna komen de
ruiters die geen barrage hebben gereden.
b.
Bij een gelijke eindstand is het cijfer in de barrage voor “de wijze van rijden” en, bij nog gelijke
stand, vervolgens het cijfer voor “houding en zit” doorslaggevend. Daarna zijn er meerdere
winnaars.
Artikel 14
a.
Bij een score van 60 tot 75 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt. Bij het behalen van 75
punten of meer behaalt de ruiter 2 promotiepunten. De promotiepunten kunnen door de
manegehouder in het ruiterpaspoort worden geregistreerd.
b.
Bij minimaal 3 promotiepunten mag de ruiter in een 10 cm hoger parcours starten. Bij 10
promotiepunten moet de ruiter in een 10 cm hoger parcours starten.
c.
Diploma’s kunnen door de wedstrijdorganisatie worden aangevraagd bij het behalen van 3
promotiepunten bij de hoogte van even parcoursen (40 - 60 - 80 cm). Voor pony’s mag het

d.
e.
f.
g.

parcours lager zijn. De wedstrijdorganisatie reikt de eventueel behaalde diploma’s uit aan de
ruiters.
De manegehouder/ instructeur bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd in de
springproeven.
Het is mogelijk om versneld te promoveren naar een hogere springproef zonder hiervoor alle
promotiepunten te hebben behaald. De manegehouder/ instructeur bepaalt dit.
Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met een
maximum van 3 fouten in de theorie toets.
Indien er in de theorie toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de theorie toets
over worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer wederom onvoldoende
is, dan moet het geheel overgedaan worden (dus het parcours en de theorie toets).

Certificaten buitenrijden en het Ruiterbewijs
Artikel 15
Iedere ruiter kan in overleg met de manegehouder beginnen met de opleiding Buitenrijden. De
manegehouder zal hierbij uitgaan van een niveau gelijk aan F4. Na het met goed gevolg afleggen van
de toetsen CBR1 en CBR2, mag de ruiter doorstromen naar het Ruiterbewijs. De toetsen voor CBR1
en CBR2 worden afgenomen door een instructeur of jurylid met de bevoegdheid hiervoor. De
examens voor het Ruiterbewijs worden afgenomen door een erkende examinator van een
exameninstituut.
Artikel 16
a.
De verschillende CBR toetsen mogen vrij worden gepland, mits er niet meer dan een
deeltoets per dag plaatsvindt voor dezelfde ruiters.
b.
De theorie toetsen bestaan voor CBR1 en CBR2 uit 25 meerkeuzevragen.
Hierin mogen maximaal vijf fouten worden gemaakt.
c.
Tijdens de praktijktoets moet voor alle onderdelen op de beoordelingsstaat een voldoende zijn
behaald om te kunnen slagen.
d.
CBR1 mag worden afgenomen in een binnenrijbaan, maar wordt bij voorkeur afgenomen in
een buitenrijbaan. CBR2 moet op een buitenterrein of in een buitenrijbaan worden afgenomen
en het examen Ruiterbewijs wordt afgenomen op een buitenterrein (van minimaal 1200
vierkante meter of met een minimale afmeting van 20X60 meter) en op de openbare weg.
Voltige
Artikel 17
Kledingvoorschriften voltigeurs en longeur
a.
Kleding van de voltigeurs moet veilig, goed aansluitend en geschikt voor de voltigesport zijn.
Binnen het team moet de kleding overeenkomstig zijn, of een “thema” uitbeelden. Het gebruik
van startnummers wordt aanbevolen. De longeurs dienen in gepaste kleding in de ring te
verschijnen. Hieronder wordt verstaan een witte of zwarte broek met witte of zwarte
bovenkleding of in de kleuren van het ruitersportcentrum.
b.
Bij slechte weersomstandigheden kan in overleg met de organisatie en de jury worden
besloten dat tijdens de wedstrijd een trainingspak of warme kleding mag worden gedragen.
c.
Het dragen van een veiligheidshoofddeksel is niet verplicht.
Artikel 18
Optoming voltigepaard
De uitrusting van een voltigepaard bestaat uit:
a.
Een hoofdstel met een africhtingsneusriem, Engelse neusriem of een gecombineerde
neusriem en een trens van voldoende breedte en dikte (minimaal 1,4 cm).
b.
Een voltigeersingel met twee ingebouwde, veilige handgrepen met desgewenst een
tussenlusje en aan een of beide zijden een voetlus. De singel moet zodanig op het paard
liggen dat de schoft van het paard vrij blijft en dat zich geen drukkingen kunnen voordoen.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Het dekje mag in zijn totaliteit niet langer zijn dan 110 cm, niet breder dan 90 cm en niet dikker
dan 3 cm, met uitzondering van de plaats direct onder de voltigeersingel, waar iedere dikte is
toegestaan. Het dekje mag niet meer dan 80 cm uitsteken vanaf de achterzijde van de
voltigeersingel in de richting van de achterzijde van het paard en niet meer dan 30 cm voor de
voltigeersingel. Het moet gemaakt zijn van stevig materiaal.
Twee bijzetteugels van voldoende lengte. In de klasse Vo1 t/m Vo5 mogen de bijzetteugels na
de verplichte oefeningen uitgevoerd in galop worden bijgesteld voor de kür in stap.
Een onder nagenoeg de gehele voltigeersingel passende beschermstrook van voldoende
dikte, zodanig aangebracht dat het paard optimale bescherming tegen drukkingen wordt
gegeven.
Een longe van minimaal 8 meter lengte, zonodig voorzien van een eindlus en bij voorkeur
zonder draaibare sluitingen of verbindingen.
Een longeerzweep. Deze heeft een minimale lengte van 7 meter.
Voor zover nodig beenbescherming.
Gebruik van een oornetje en oordoppen is toegestaan.

Artikel 19
a.
De onderdelen in voltige worden gewaardeerd met:
O = Onvoldoende
M = Matig
V = Voldoende
G = Goed
ZG = Zeer Goed
b.
Per Vo kan een deelnemer een plicht en een kür voltigeren. De kür is facultatief. De
manegehouder bepaalt het aanbod.
Artikel 20
Aftrekpunten in waardering bij de verplichte oefeningen:
a.
Aftrek in waardering naar een M = Matig bij de verplichte oefeningen worden voor het
volgende gegeven:
·
Verplichte oefeningen moeten 4 stappassen of galopsprongen worden volgehouden.
Iedere stappas/ galopsprong minder geeft 1 minpunt. Met het tellen van de
stappassen/galopsprongen wordt begonnen als de oefening helemaal is opgebouwd.
Iedere drafpas van het paard wordt als mislukte galopsprong geteld.
·
Voor het niet knielen bij de vlag en het staan.
·
Voor elke fout in de takt bij de molen.
·
Het aanraken van de paardenhals met de hand tijdens een oefening (vlag of staan).
De voltigeur moet na het aanraken van de hals opnieuw beginnen met tellen.
·
Voor iedere landing bij een afsprong, anders dan op twee voeten.
·
Voor elke fysieke hulp bij de opsprong vanaf de klasse Vo12.
·
Voor het herhalen van een verplichte oefening, zoals het opnieuw vastpakken van de
grepen bij de vrije zit, vlag en staan.
·
Voor een val na de afsprong. Onder een val van een deelnemer wordt verstaan een
beweging waarbij de deelnemer niet op het paard kan blijven. Hierbij kan het zijn dat
de deelnemer niet op beide voeten kan landen bij het verlaten van het paard of dat
een deelnemer het paard onbedoeld verlaat gedurende de proef.
·
Voor de in de foutieve volgorde uitgevoerde verplichte oefening, die echter direct
daarop nog wordt gecorrigeerd, doordat de voltigeur de juiste verplichte oefening
uitvoert zonder het paard te verlaten.
·
Voor een foutieve respectievelijk niet volgens de voorschriften uitgevoerde afsprong.
b.
De waardering O = Onvoldoende:
·
Voor iedere niet of gedeeltelijk uitgevoerde verplichte oefening.

·
·
·
·
·
·

Voor het verlaten van het paard tijdens een verplichte oefening, zonder de
voorgeschreven afsprong.
Voor iedere in verkeerde volgorde uitgevoerde verplichte oefening.
Voor de verkeerde draairichting in de molen.
Voor het tweemaal vastpakken van de grepen tijdens een verplichte oefening.
Voor iedere verplichte oefening uitgevoerd in een gang anders dan voorgeschreven.
Voor het tweemaal herhalen van een verplichte oefening.

Artikel 21
a.
Om een promotiepunt te behalen, moet het gemiddelde van V = Voldoende behaald zijn. Dat
betekent dat een M opgewaardeerd kan worden met een G en een O met een ZG of twee
keer een G. Er mag maximaal één keer een O behaald zijn om toch een promotiepunt te
kunnen behalen.
b.
Bij alle Vo Proeven moet 1 promotiepunt zijn behaald om door te mogen naar een volgende
proef.
c.
De manegehouder/ instructeur bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd in de proeven.
d.
Het is mogelijk om versneld te promoveren naar een hogere proef zonder hiervoor alle
promotiepunten te hebben behaald. De manegehouder/ instructeur bepaalt dit.
e.
Aan alle even genummerde Vo Proeven zijn diploma’s verbonden. De wedstrijdorganisatie
kan diploma’s aanvragen om deze uit te kunnen reiken aan de voltigeurs.
f.
Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zi jn, met een
maximum van 3 fouten in de theorie toets.
g.
Indien er in de theorie toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de theorie toets
overgedaan worden op een volgende wedstrijddag. Indien de tweede keer wederom
onvoldoende is, dan moet het geheel overgedaan worden (de proef en de theorie toets).
h.
Bij alle even genummerde Vo Proeven behoren theorie toetsen.
Western
Artikel 22
Iedere ruiter begint met de westernpattern W1. In totaal zijn er 12 patterns. De patterns hebben de
volgende onderwerpen: Showmanship at halter, Horsemanship, Reining, Trail en Pleasure.
Artikel 23
Kledingvoorschriften.
a.
Naast het dragen van de reguliere wedstrijdkleding is ook het dragen van westernlaarzen, een
spijkerbroek en/ of lange chaps toegestaan. Bij Showmanship at halter draag je geen chaps of
sporen.
b.
De patterns worden het liefst zonder zweep gereden.
c.
Het dragen van sporen is alléén toegestaan in overleg met de instructeur.
d.
Iedere deelnemer draagt een deelnemersnummer.
Artikel 24
a.
Bij de patterns komt men in aanmerking voor een promotiepunt als men 60 protocolpunten of
meer behaalt.
b.
Tijdens de proevendag kan maximaal 1 promotiepunt worden toegekend per pattern. Een
ruiter mag wel twee patterns rijden.
c.
Bij de W1 en W2 is 1 promotiepunt nodig om door te mogen naar het volgende pattern.
Bij de W3 t/m W8 zijn minimaal 2 promotiepunten en maximaal 5 promotiepunten nodig om
door te gaan naar het volgende pattern.
Bij de W9 t/m W12 zijn minimaal 3 promotiepunten en maximaal 5 promotiepunten nodig om
door te gaan naar het volgende pattern.

d.
e.
f.

g.

Het is mogelijk om versneld te promoveren naar een hoger pattern zonder hiervoor alle
promotiepunten te hebben behaald (bijvoorbeeld van W2 naar W4). De manegehouder/
instructeur bepaalt dit.
Aan alle even patterns zijn diploma’s verbonden. De wedstrijdorganisatie dient de diploma’s
aan te vragen zodat deze kunnen worden uitgereikt aan de ruiter.
Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met een
maximum van 3 fouten in de toets.
Indien er in de theorie toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de toets over
worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien de 2e keer wederom onvoldoende is,
dan moet het geheel overgedaan worden (dus het pattern en de toets).
Bij de volgende patterns behoren theorie toetsen: W2, W4, W6, W8 en W10 en W12.

Artikel 25
De beoordeling van de patterns is als volgt:
Een gemiddelde prestatie krijgt 70 punten. Ieder onderdeel van het pattern wordt apart beoordeeld,
waarbij je plus- en minpunten kunt verdienen. De beoordeling per onderdeel loopt van +1½ tot -1½
waarbij 0 een voldoende is;
- ½ is matig
-1 is slecht
-1½ is erg slecht
0 voldoende
+1½ is extreem goed
+1 is erg goed
+½ is goed
Wanneer meerdere ruiters op het protocol, hetzelfde aantal punten krijgen in het kopje totaal, wordt
eerst gekeken naar het onderdeel:
a. De houding van de ruiter.
b. De zit van de ruiter (Bij Showmanship de verzorging van de ruiter).
c. Juistheid der teugelhulpen.
d. Juistheid der beenhulpen (Bij Showmanship het tempo).
Wanneer er na deze punten nog geen verschil is in de plaatsing is er sprake van een ex -aequo
uitslag, de volgende plaatsing wordt dan niet gegeven.
Artikel 26
a.
Het paard dient te zijn opgetoomd met een deugdelijk, goed passend en in behoorlijke staat
van onderhoud verkerend zadel (Engels of western), hoofdstel en snaffle-bit (een trensoptoming).
b.
Beenbeschermers, sporen en hulpteugels (mits goed afgesteld), zijn alleen toegestaan met
toestemming van de manegehouder / organisatie.
c.
Een bitloze optoming is alleen toegestaan met toestemming van de manegehouder /
organisatie.
d.
Bij een val van de ruiter of paard volgt uitsluiting en zal de ruiter de ring t e voet verlaten.
Indien de ruiter nog een keer deel wil nemen aan het pattern is dit toegestaan mits de ruiter
hiertoe in staat wordt geacht en met een minimale tussenpauze van één deelnemer. Deze
tweede start is niet voor de prijzen.
Showmanship at halter
Artikel 27
Fouten worden onderscheiden in kleine, grote en ernstige fouten. Een jury beoordeelt de ernst van de
fout
a.
Kleine fouten.
·
Onderbreking van de gang gedurende 1 pas.
b.
Grote fouten in het voorkomen van deelnemer en paard.

·
·
·

c.

d.

Een paard dat slecht gepoetst of in slechte conditie is.
Vuil, slecht passend halster of leadrope.
Het verwisselen van hand of het plaatsen van beide handen aan de leadrope, behalve
bij het laten zien van de tanden van het paard.

Grote fouten in de uitvoering.
·
Onderbreking van de gang in stap of draf voor meer dan 1 pas.
·
Niet stoppen binnen 3 meter van het aangewezen punt.
·
Het missen van markers maar nog wel on-pattern zijn (doorgaan volgens het
pattern).
Ernstige fouten in het voorkomen van deelnemer en paard (geen diskwalificatie maar onder
alle anderen geplaatst).
·
Vóór het paard langs stappen tijdens inspectie of het blokkeren van het gezichtsveld
van de jury; het uit positie zijn tijdens of na de inspectie.
·
Recht voor het paard staan.
Ernstige fouten in de uitvoering (geen diskwalificatie maar onder alle anderen geplaatst).
·
Het aanraken of schoppen van het paard, of met de voeten aanwijzingen geven aan
het paard tijdens de set-up.
·
Verliezen van het contact met de leadrope of 2 handen aan de leadrope.
·
Het vasthouden van de ketting of clip.
Diskwalificatie (geen plaatsing) houdt in:
·
Een pylon omver werpen of off-pattern gaan.
·
Het werken aan de verkeerde kant van een pylon.

Horsemanship
Artikel 28
Fouten worden onderscheiden in kleine, grote en ernstige fouten. De jury beslist in welke categorie
een fout hoort gebaseerd op de mate van, of het herhalen van de betreffende fout.
a.
Kleine fouten:
·
Onderbreking van de gang in stap of draf tot 2 passen.
b.
Grote fouten:
·
Onderbreking van de gang in galop of verkeerde galop tot 2 passen.
·
Verkeerd aanspringen, verkeerde gang of uit de gang vallen in stap of draf voor meer
dan 2 passen.
·
Niet stoppen binnen 3 meter van het aangewezen punt.
c.
Ernstige fouten in de totale verschijning van ruiter en paard (geen diskwalificatie maar wordt
altijd onder die deelnemer geplaatst die geen ernstige fout heeft begaan) houden o.m. in:
·
Aanraken van het paard.
·
Vasthouden van de zadelknop of elk ander deel van het zadel.
Ernstige fouten in de uitvoering (geen uitsluiting maar wordt altijd onder die deelnemer
geplaatst die geen ernstige fout heeft begaan) houden o.m. in:
·
Verliezen van stijgbeugel of teugel.
·
Meer dan 2 passen in de verkeerde galop.
·
Het paard aanraken.
d.
Diskwalificatie (geen plaatsing) houdt in:
·
Een pylon omver werpen of off-pattern gaan.
·
Het niet juist uitvoeren van het pattern / off-pattern.
·
Nooit de juiste galop of gang laten zien waar dit wordt gevraagd.
·
Het niet dragen van of het niet zichtbaar zijn van het juiste deelnemers nummer.

Trail
Artikel 29
Punten worden toegekend op basis van 0 tot oneindig, waarbij 70 punten een gemiddelde prestatie
voorstelt.
Voor iedere hindernis ontvangt de ruiter een hindernisscore die opgeteld of afgetrokken wordt van 70.
Hindernisscores dienen apart van strafpunten bepaald en toegekend te worden.
Strafpunten worden per gebeurtenis als volgt toegekend:
De volgende strafpunten gelden:
0-Score:
·
Gebruik van meer dan één vinger tussen de teugels.
·
In een andere volgorde uitvoeren van de hindernissen dan is voorgeschreven.
·
Geen poging doen een hindernis te overwinnen.
·
Overdreven of herhaaldelijk aanraken van de hals om het hoofd te laten zakken.
·
Afwijken van de juiste lijn tussen de hindernissen.
·
Een hindernis overwinnen op een andere manier dan beschreven.
·
Buiten de grenzen van het parcours rijden.
·
Niet de juiste galop of gang tonen waar het is voorgeschreven.
·
Extra manoeuvres, bijvoorbeeld: Langs hindernis rijden, dan volte om terug te keren
naar begin hindernis.
½ Strafpunt:
·
Iedere zachte tik tegen een balk, stok, pylon, hindernis, plant of onderdeel van een
hindernis.
·
Aarzelen of wachten terwijl dat niet gevraagd is (freeze up).
1 Strafpunt:
·
Iedere harde tik tegen- of stappen op een balk, stok, pylon, hindernis, plant of
onderdeel van een hindernis.
·
Verkeerde gang of uit de gang vallen gedurende twee of minder passen.
·
Beide voor- of achtervoeten in een ruimte bestemd voor een enkele voet.
·
Ruimte overslaan of niet stappen in bestemde ruimte.
3 Strafpunten:
·
Verkeerde gang of uit de gang vallen gedurende meer dan twee passen.
·
Omgooien van een verhoogde balk, pylon, barrel, plant of een hindernis ernstig
verstoren.
·
Laten vallen van een object dat meegevoerd had moeten worden.
·
Hek loslaten of touw-hek laten vallen indien dit niet is voorgeschreven.
·
Met een hand belonen of angst bewerkstelligen.
·
Duidelijke ongehoorzaamheid (slaan, bokken, steigeren, staken).
·
Een hindernis niet afmaken.
Reining
Artikel 30
De basis van de puntenverdeling ligt zodanig dat 70 punten een gemiddelde score voorstelt.
a.
Diskwalificatie (geen waardering, komt niet in aanmerking voor een plaatsing).
·
Gebruik van de teugel als zweep.
·
Verzuimen paard en harnachement ter inspectie aan te bieden aan de jury na afloop
van de proef.
·
Misdraging of gebrek aan respect van de deelnemer.
b.
0-score (0 punten, komt niet voor plaatsing in aanmerking).
·
Meer dan de wijsvinger, of een andere vinger dan de wijsvinger tussen de teugels (bij
split reins), c.q. 1 of meer vingers tussen de teugels (bij romal).
·
Bij gebruik van een bit: 2 handen aan de teugel of wisselen van teugelhand (de vrije
hand mag gebruikt worden om de teugels te herschikken, echter slechts tijdens
pauzes in de proef en zolang de herschikking geen invloed op het paard heeft).

·
·

c.

d.

e.

Fouten in het afleggen van het parcours.
Manoeuvres uitvoeren anders dan voorgeschreven of uitvoeren van de
voorgeschreven manoeuvres in een andere volgorde.
·
Vallen van ruiter of paard.
5 strafpunten:
·
Het gebruik van de vrije hand om het paard te beïnvloeden.
·
Vasthouden van zadel of aanraken van paard met de vrije hand.
2 strafpunten:
·
Onderbreking van de voorgeschreven gang met uitzondering van het eerste kwart van
een of meerdere cirkels.
·
Bij walk-in patterns: niet stoppen of in stap zijn voor de overgang naar galop.
·
Bij run-in patterns: niet in galop zijn bij de eerste markeringen.
·
Het niet volledig voorbij de aangewezen markering zijn voordat een stop ingezet
wordt.
Begin van cirkel en figuur “8” in de verkeerde galop wordt als volgt beoordeeld: Iedere keer
dat een paard in de verkeerde galop is, wordt 1 strafpunt toegekend. Voor ieder volgend kwart
of deel van een kwart van de cirkel dat het paard in de verkeerde galop gaat wordt 1 extra
strafpunt toegekend.

Pleasure
Artikel 31
Fouten die puntenvermindering tot gevolg hebben:
a.
Ongecontroleerd hoog tempo in één of meer van de drie gangen.
b.
Overgang naar de verkeerde gang.
c.
Extreem langzaam tempo in één of meer van de drie gangen; de impuls verliezen.
d.
Rijden in een niet gevraagde gang.
e.
Aanraken van paard of zadel met de vrije hand.
f.
Open mond bij het paard.
g.
Hinderen van andere deelnemers.
h.
Rijden van een volte of cirkel.
SLOTBEPALING
Artikel 32
Daar waar het reglement niet in voorziet, geldt datgene wat in het WRAN regelboek of het KNHS
wedstrijdreglement is opgenomen. Indien ook dit onvoldoende waarborgen biedt, dient aan deze
leemte in onderling overleg met de ondernemer en/of het wedstrijdsecretariaat een nadere invulling
gegeven te worden.

