
vb = verkeerde been / vg = verkeerde galop / tdh =  tegen de hand / hh = halthouden 
 

Proef: Oefenspringen 1 (hoogte 50-60 cm) 
    
Ruiter:       Datum: 
 
Paard / Pony:      Jury:  
  
Ruitersportcentrum:     Plaats: 
 

IN DRAF LICHTRIJDEN, TENZIJ VERLICHTE ZIT WORDT GEVRAAGD 
 

+ 
punten 

- 
punten Aantekeningen van het FNRS Jurylid 

1.      A Binnenkomen in arbeidsstap    

2.      Bij D  Halthouden en groeten    

3.    
         B 

Voorwaarts in arbeidsstap richting B 
Arbeidsdraf 

   

4.      C 
         G 

Afwenden 
Verlichte zit,  hindernis 1 over de balken draven 

   

5.      Bij D  
         A     

Lichtrijden 
Linkerhand 

   

6.      Voor B 
         Van B naar C  

Verlichte zit 
Wenden en hindernis 2 springen 

   

7.       Bij C Arbeidsdraf en lichtrijden    

8.       E 
         Bij X  

Afwenden, daarna arbeidsstap 
Tussen de balken halthouden en 4 sec.  stilstaan 

   

9.     
          B 
         Tussen B en F 

Voorwaarts in arbeidsstap 
Rechterhand 
Arbeidsdraf 

 
  

10.     A  
          D 

Afwenden, 
Verlichte zit, hindernis 3 over de balken draven 

   

11.     Bij G 
          C 

Lichtrijden 
Rechterhand 

   

12.     Voor B 
         Van B naar A 

Verlichte zit 
Wenden en hindernis 4 springen 

   

13.     Bij A  Arbeidsdraf en lichtrijden    

14.     Voor E 
         Van E naar C 

Verlichte zit 
Wenden en hindernis 5 springen 

   

15.     Bij C Arbeidsdraf en lichtrijden    

16.     Tussen M en B 
          Tussen B en F 

Arbeidsstap 
Arbeidsdraf 

   

17.     F-D-B Rechtsomkeert halve baan (10 meter)    

18.     Tussen M en C  Arbeidsgalop links aanspringen    

19.     Lange zijde F-M 
         Tussen M en C 

Verlichte zit 
Arbeidsdraf 

   

20.     Voor E 
         Van E naar A 

Verlichte zit 
Wenden en hindernis 6 springen 

 
  

21.     Bij A 
          B 
          E 

Arbeidsdraf en lichtrijden 
Afwenden, tussen de balken door draven  
Linkerhand 

 
  

22.     Tussen E en K 
          A 

Arbeidsstap  
Afwenden, bij D halthouden en groeten 

   

23.   Richting B in stap de rijbaan verlaten    

24.   Juistheid van het tempo van de proef    

25.   Overzicht van de ruiter, correct rijden    

26.   Houding verlichte zit    

27. Houding tijdens de sprong    

28. Beenligging en inwerking kuit    

29. Handhouding en teugelvoering     

30. Presentatie van het geheel    

 Subtotaal + punten ⇒   ⇐ Subtotaal - punten 

PLAATSING: TOTAAL: Versie april 2014 
 

 



vb = verkeerde been / vg = verkeerde galop / tdh =  tegen de hand / hh = halthouden 
 

 
 
Artikel 10 uit het FNRS Wedstrijdreglement: 
 
Een vergissing of een fout bij vaardigheidsproeven en oefenspringen met betrekking tot springen en doorgangen 
worden 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 en een 0 en doorgaan naar het volgende onderdeel 
in de proef (aftrek voor de weigeringen is totaal -6 en een 0 omdat de hindernis niet gesprongen is). 
- 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. 
- een vergissing of een fout bij vaardigheidsproeven met betrekking tot de dressuur wordt als volgt bestraft:  

1e = 2 punten aftrek 
2e = 4 punten aftrek  
3e = 8 punten aftrek  
4e = uitsluiting 

- het nemen van een verkeerde hindernis geldt als een dressuurmatige vergissing. 
- één of meerdere afgeworpen balletjes per onderdeel -2*. 
 
 
 
* Indien een paard/pony met de staart het balletje eraf slaat wordt dit niet als strafpunt aangemerkt. De jury beslist hierover. 
 
 
 
 
 
 



vb = verkeerde been / vg = verkeerde galop / tdh =  tegen de hand / hh = halthouden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	Proef: Oefenspringen 1 (hoogte 50-60 cm)

