5. BIJLAGEN
5.1 Beschrijving van de afzonderlijke klassen
WE1
Instappers
Onderdelen: dressuur en obstakelparcours op stijl
Dressuur: zie proef
Obstakelparcours: vast voorgeschreven parcours
WE2
Beginners met afzonderlijke beoordeling van jonge paarden en jonge ruiters, indien er minstens 3
starters in deze klasse zijn.
Onderdelen: dressuur, obstakelparcours op stijl, werk met runderen wat wordt beoordeeld volgens
een protocol.
Dressuur: zie proef
Obstakelparcours: vast voorgeschreven parcours
Werk met runderen: 1 rund wordt met behulp van 3 helpers in stap of eventueel draf uit de kudde
gehaald en over de middellijn gedreven. Het wordt 10 seconden achter de lijn gehouden, de helpers
houden slechts de rest van de kudde achter de lijn. Wordt beoordeeld aan de hand van een protocol.
Bij drie weigeringen door het paard of andere uitingen van verzet volgt diskwalificatie door de jury.
WE3
Gevorderden
Onderdelen: dressuurproef, obstakelparcours op stijl, obstakelparcours op snelheid, werk met
runderen dat wordt beoordeeld op stijl en tijd, zie protocol
Dressuur: zie proef. Er worden geen Medias Vueltas gevraagd. Halve pirouettes mogen met 1‐4
galopsprongen worden gereden. Wanneer dit aantal sprongen wordt aangehouden, is het aantal
sprongen geen beoordelingscriterium.
Verplichte hindernissen in het obstakelparcours:
Brug, hek, sprong, slalom, zijwaarts, achterwaarts, tonnen.
In een 20X40 bak is het parcours voorgeschreven, in een 30x50 bak of groter kunnen naast de
verplichte hindernissen ook andere neergezet worden.
Werk met runderen: 1 rund wordt met behulp van 3 helpers uit de kudde gehaald, over de middellijn
gedreven en in een omheining gedreven. De tijd wordt geklokt vanaf het moment dat het rund de
middellijn passeert totdat het rund en ruiter en paard in de omheining zijn. Beoordeling op stijl en
tijd vindt plaats aan de hand van een protocol. De helpers houden de rest van de kudde achter de
middellijn en helpen mee het rund in de omheining te drijven.
Bij drie weigeringen door het paard of andere uitingen van verzet volgt diskwalificatie door de jury.
WE4
Masterklasse
Onderdelen: dressuur, obstakelparcours op stijl, obstakelparcours op snelheid, werk met runderen
op tijd
Dressuur: zie proef. Er worden geen Medias Vueltas gevraagd. Halve pirouettes mogen met 1‐4
galopsprongen worden gereden. Wanneer dit aantal sprongen wordt aangehouden, is het aantal
sprongen geen beoordelingscriterium.
Galoppirouettes moeten uit 4‐6 sprongen bestaan.

Obstakelparcours op stijl en snelheid: Zoals internationaal gereden en beoordeeld. In een 20x40 bak
is het parcours voorgeschreven. , in een 30x50 bak of groter kunnen naast de verplichte hindernissen
ook andere neergezet worden.
Werk met runderen: zoals internationaal beoordeeld, een rund wordt op tijd beoordeeld. Er zijn 3
helpers nodig. Tijdwaarneming begint wanneer het rund de middellijn overschrijdt en eindigt
wanneer het rund en ruiter en paard in de omheining zijn.

