Dressuurproef Instappers WE1
Plaats ________________________________ Datum _____________________________
Ruiter ________________________________ Paard ______________________________
Nr
1

Letter
A
X

Oefening
Binnenkomen in arbeidsdraf
Halthouden en groeten

2

Voorwaarts in arbeidsstap
rechterhand
Aandraven
Hoefslag volgen
Van hand veranderen
Arbeidsstap

6

X
C
C
BA
KXM
Tussen K en
X
Tussen M
en C
CHK

7

A

8
9

F
M
C

10

X

11

A

12
13

A
K
H

14

HCM

15

MXK
X
XKA
A

3
4

5

16
17
18

A
B
C
D
E

A
X

Arbeidsdraf
Hoefslag volgen in
arbeidsdraf
Halthouden, minstens 6
passen achterwaarts,
halthouden, voorwaarts in
arbeidsstap
Arbeidsdraf
Arbeidsgalop links
2,5 grote volte
Arbeidsdraf, wisselen van
volte
Arbeidsgalop rechts, 2 grote
voltes
Hoefslag volgen
Arbeidsdraf
Halthouden, minstens 6
passen achterwaarts,
halthouden
Voorwaarts in arbeidsdraf,
hoefslag volgen
Van hand veranderen
Overgang naar arbeidsstap
Arbeidsstap
Arbeidsdraf, hoefslag 1 keer
rond
Afwenden
Halthouden en groeten
In vrije stap de rijbaan
verlaten

Criteria
Recht gericht
Stilstaan, rust;
halthouden via stap
is toegestaan
Takt

Punten

Coëff.

Overgang
Takt
Recht gericht, takt
Durchlässigkeit,
overgang
Omstellen, overgang
Takt
Stilstaan,
Durchlässigkeit,
gewillige overgangen
Overgang
Overgang, takt
Zuiverheid van de
figuur
Overgang, zuiverheid
van de figuur
Overgang, takt,
zuiverheid van de
figuur
Overgang
Stilstaan,
Durchlässigkeit,
gewillige overgang
Overgang
Durchlässigkeit,
overgang
Takt
Overgang,
durchlassigheid
Recht gericht
Durchlässigkeit,
stilstaan

Totaal aantal punten
Zuiverheid van de gangen, lichtheid en regelmatigheid van de
bewegingen
Schwung, dynamiek, elasticiteit van de overgangen, losheid van
de rugspieren.
Gehoorzaamheid en aannemen van het bit, oplettendheid en
vertrouwen
Zit en inwerking van de ruiter, correctheid van de hulpen
Verzorging van het geheel
Totaal aantal punten beoordeling
Strafpunten
Eindtotaal

1
2
2
2
2

Opmerkingen

Obstakelparcours Instappers WE1

Obstakelparcours op stijl, Instappers WE1
Plaats ________________________________ Datum _____________________________
Ruiter ________________________________ Paard ______________________________
Nr.

Obstakel
Start/Finish

Oefening
Vanaf de startlijn in draf naar
hindernis 1
Doorrijden van de hindernis in
de voorgeschreven volgorde, in
rustige draf naar 2
Overgang naar stap, inrijden,
bel luiden, achteruit eruit, in
rustige draf naar 3

Criteria
Durchlässigkeit,
zuivere overgang
Gewillig nemen van
de hindernis,
gelijkmatigheid
Gewillig nemen van
de hindernis, rustig
stilstaan en
achterwaarts gaan
Gelijkmatige
bogen/afstand tot
de pionnen,
gelijkmatig tempo
Gewillig nemen van
de hindernis,
zuivere overgang
Gewilligheid,
temperament

1.

Vaten

2.

Doorgang met bel

3.

Parallel slalom

In draf doorheen rijden in de
voorgeschreven volgorde, in
rustige draf naar 4

4.

Brug

Hindernis in stap nemen, bij C
aanspringen in de rechtergalop

5.

Sprong

6.

Omhangen/optillen

7.

Sprong

Sprong over een cavaletti van
maximaal 20 cm hoog of een
balk op de grond in galop
Terugnemen via draf en stap
naar halthouden. Omhangen
van een jas of beker/optillen
van een kruik
Via stap en draf binnen 10 m
aanspringen in de linkergalop,
sprong. Via draf en stap
halthouden op de finishlijn.
Groeten en in vrije stap de
rijbaan verlaten

A

Totaal
Zuiverheid van de gangen, lichtheid en regelmatigheid van de bewegingen

B

Schwung, dynamiek, elasticiteit van de overgangen, losheid van de rugspieren.

C

Gehoorzaamheid en aannemen van het bit, oplettendheid en vertrouwen

D

Zit en inwerking van de ruiter, correctheid van de hulpen

E

Verzorging van het geheel

Rustig stilstaan,
kalmte

Durchlässigkeit,
reageren op de
hulpen, rustig
stilstaan

Totaal aantal punten beoordeling
Strafpunten
Eindtotaal

Punten

Opmerking

