Oneventallen
Klasse zwaar
Ruiters:

Verplichte proef 2019

……………………..

Paarden:

……………………..
Jury:

………………………

……………………

Doorzitten
1.

Over A-X-C achterelkaar binnenkomen in
arbeidsdraf (paard/pony lengte afstand)
C Hoefslag rechts volgen
Op K-E-H Met enen rechts, halthouden op de
middellijn en groeten.

2.

Met enen voorwaarts in arbeidsdraf (paard/
pony lengte afstand) en hoefslag rechts
volgen.
K-E-H Met enen voltes halve baan.

3.

C Afwenden
Even nummers halve volte halve baan links.
Oneven nummers halve volte halve baan
rechts.

4.

Even nummers M-D-F linksomkeert
Oneven nummers H-D-K rechtsomkeert.

5.

A passeren en slangenvolte met drie bogen.

6.

H&M wenden naar X, ritsen en richting A. A
rechterhand. C afwenden.

7.

Oneven nummers volte halve baan rechts
Even nummers halve volte halve baan rechts
Oneven nummers bij A rechts
Even nummers bij C afwenden.
Oneven nummers bij A rechts
Even nummers bij C afwenden.

8.

A afwenden. Bij C splitsen, eerste links,
tweede rechts, etc.

9.

H&M wenden naar X.
X met tweeën richting A en in stap overgaan.
A hoefslag rechts volgen.

10.

C arbeidsdraf. B afwenden
Bij E splitsen.

11.

A en C grote volte 2x rond
Tussen A-F en C-M arbeidsgalop aanspringen

12.

Tussen A-F en C-M arbeidsdraf
B afwenden, ritsen en E linkerhand.

13.

AX halve grote volte, gevolgd door XC halve
grote volte en CX halve grote volte gevolgd
door XA halve grote volte.

14.

E afwenden, B splitsen. A en C Grote volte 2x
rond. Tussen A-K en C-H arbeidsgalop
aanspringen.

15.

Tussen A-K en C-H Arbeidsdraf
E afwenden
X wenden richting A en C

.………….………….
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Corr. Opmerkingen

16.

C en A hoefslag links volgen.
F X M en H X K gebroken lijn

17.

A en C afwenden
X met tweeën links wenden richting B
B rechterhand en in stap overgaan.

18.

K-E-H Met tweeën rechts halthouden op de
middellijn en groeten.

19.

Het gereden tempo

20.

Houding en zit van de ruiters

21.

Juistheid van de been- en teugelhulpen

22.

Het gereden in het algemeen

23.

Verzorging van ruiters en paarden

24.

Originaliteit, Presentatie van het thema
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