WE 3
(duur: 4,5 minuut)
(doorzitten)

Naam ruiter:

Startnummer:

Naam paard:

Datum:

Figuur

Letter

Oefening

Criteria

1

A-X
X

Binnenkomen in verzamelde draf
Halthouden en groeten

C

Voorwaarts in verzamelde draf
Linkerhand

3

H-E

Schouderbinnenwaarts

4

E-X
X-B

Halve volte halve baan links (10mtr)
Halve volte halve baan rechts (10mtr)

5

B-F

Schouderbinnenwaarts

Wending, rechtgericht, vierkant halt,
overgang
Rechtgerichtheid,
wending, takt,
regelmaat
Stelling, buiging,
takt, regelmaat
Takt, regelmaat,
voltes, buiging,
stelling
Stelling, buiging, takt,
regelmaat

6

Wending, stelling,
buiging, takt en
regelmaat

7

A
Afwenden
Tussen Appuyement naar rechts
D en X
tot M
M-C-H Verzamelde draf

8

H-X-F

Van hand veranderen in middendraf

9

F

10

A-C

Verzamelde draf
Overgang bij F naar verzamelde draf
Slangenvolte met 3 bogen van
kwartlijn tot kwartlijn

Takt, regelmaat,
rechtgerichtheid
Overgang , takt,
regelmaat

11

C
M-X-K
K

2

14

Rechterhand
Van hand veranderen in middendraf
Verzamelde draf
Overgang bij K naar verzamelde draf
A
Afwenden
Tussen Appuyement naar links
D en X
tot H
H-C
Verzamelde draf

15

C-M

Arbeidsstap

16

M-E

Van hand veranderen in middenstap

17

E-K-A

Arbeidsstap

18

A

19

A-X-A

Halthouden
4-6 passen achterwaarts
Voorwaarts in verzamelde galop
Grote volte en daarbij op het open
gedeelte van de volte 2-3 sprongen
überstreichen
(beide handen naar de paardenmond)

12
13

Takt en regelmaat

Stelling, buiging,
figuur, takt,
regelmaat
Wending, verruiming,
takt, regelmaat
Takt, regelmaat
Wending, stelling,
buiging, takt en
regelmaat
Takt, regelmaat
Overgang, takt,
regelmaat
Middenstap, takt,
regelmaat
Takt, regelmaat
Gesloten halt, rust,
achterwaarts, takt en
regelmaat, overgang
Figuur, takt,
regelmaat, frame

Punten

Opmerkingen

Rechtgerichtheid,
takt, regelmaat
Wissel ,takt,
regelmaat,
rechtgerichtheid

20

A-F-B

Verzamelde galop

21

B-H

22

H-C-M
M-F

Van hand veranderen en op de
middellijn een vliegende galopwissel
Verzamelde galop
Middengalop

23

F

24

K-X-M
X

Verzamelde galop
Overgang bij F naar verzamelde galop
Van hand veranderen
Vliegende wissel

25

M-C-H

Verzamelde galop

26

H-K

Uitgestrekte galop

27

K

28

A
X

Verzamelde galop
Overgang bij K naar verzamelde galop
Wending, gesloten
Afwenden
en rustig halt
Halthouden en groeten
Voorwaarts en middenstap aan de
lange teugel de rijbaan verlaten

Verruiming,
rechtgerichtheid,
takt, regelmaat
Rechtgerichtheid,
takt en regelmaat
Rechtgerichtheid,
wissel, takt en
regelmaat
Takt, regelmaat
Rechtgerichtheid,
takt, regelmaat
Overgang, takt,
regelmaat

Algemene punten
29

Stap

Takt, ruimte, impuls en
schoudervrijheid

30

Draf

Takt, ruimte, impuls, gebruik van de
achterhand en rug

31

Galop

32

Gehoorzaamheid, aanleuning,
en ontspanning van het paard

33

Zit en inwerking van de ruiter

Takt, ruimte, impuls, bergopwaarts,
cadans, ruggebruik, activiteit van de
achterhand
Oplettendheid, vertrouwen, harmonie,
ontspanning, mond, aanleuning, en
oprichting passend bij niveau
Juistheid der hulpen, rijvaardigheid,
het gereden zijn in het algemeen,
algemene indruk

34

Presentatie, muziek

Subtotaal:

(max 340)

Puntenaftrek (en reden)

Totaal:

Naam jury:
Handtekening jury:

Elk onderdeel wordt beoordeeld met 0 tot 10 punten, in totaal 340 punten.
De proef start op het signaal van de voorzitter van de jury waarbij de bel wordt geluid.
De ruiter mag muziek op CD meebrengen om zijn proef bij te staan.
Eerste vergissing: 5 strafpunten, tweede vergissing: 5 strafpunten, derde vergissing: uitsluiting

