
Opgave aanlegtest BWP
C

Algemeen       H      G      M

      S       I        R

Paarden komen in de ring met 2 tot 4 samen, zoveel als mogelijk per leeftijd samen.       E       X       B

De jury staat in de ring, de letters in de opgave zijn indicatief.       V       L       P

De opgave wordt gevraagd via de micro. De jury kan op eigen initiatief extra voltes of       K       D       F

volledige rondes toevoegen. Een ruiter/amazone mag om afstand te respecteren extra                 A

voltes invoegen. Paarden moeten los gereden / opgewarmd zijn vooraf.

Voor aanvang van de proef kan er cia 1 minuut de ring verkend worden. 

Bij het afzadelen zijn 2 grooms toegelaten, de ruiter stelt zelf het paard voor aan de hand enkel op stand.

Opgave in detail: 3-jarigen

Wanneer commando lezen Gewenste actie Commando

Bij het begin van de opgave: Achter elkaar aansluiten in vrije

minimaal 1 ronde stappen stap met tussenafstand van ca

10 tot 15 meter op de

linkerhand.

Eerste ruiter op korte zijde

Eerste ruiter voor korte zijde Van hand veranderen

Grote volte rechts

Eerste ruiter op lange zijde Volgende lange zijde sprongen

vergroten

Eerste ruiter einde lange zijde Van hand veranderen en

daarna via draf van galop

wisselen

Alle ruiters op de volte Hoefslag volgen en op de lange  

zijde sprongen verlengen.

Eerste ruiter begin volgende Voor einde van lange zijde in Voor K in draf

lange zijde draf (tussen E en K)

Eerste ruiter einde lange zijde Tussen F en M enkele passen Volgende lange zijde enkele passen 

verlengen verruimen tussen F en M

Eerste ruiter op de korte zijde Bij E op grote volte hals laten Bij E op grote volte en hals laten

strekken, ca 1,5 volte strekken gedurende 1,5 volte

Na het hals strekken Overgang naar de stap Overgang naar stap en bij B hoefslag

volgen

Eerste ruiter op korte zijde H X F van hand veranderen in vrije stap 

Op korte zijde halthouden ,afzadelen en 

individueel voorstellen aan de hand
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Galop aanspringen en  volte 1 x in 

galop.

Galop aanspringen op de volte. Daarna volte 

1 x  en bij E hoefslag volgen .

Volgende lange zijde na 1 x rond Na minimaal 1 keer rond, grote links

Volgende lange zijde

Bij H  diagonaal van hand veranderen in 

arbeidsdraf

Bij E grote volte

Als  alle  paarden op de volte zijn 
Bij E grote volte en galop aanspringen 

.Daarna volte 1 x . Bij E hoefslag volgen .

Van hand veranderen 

Eerste ruiter op korte zijde

Volgende lange zijde tussen M en F ,de 

sprongen verlengen

Bij K op de diagonaal ,voorbij X in draf.

Als  alle  paarden op de volte zijn 

Op de linkerhand achter elkaar aansluiten in 

vrije stap met tussenafstand van ca 10 tot 15 

meter op catalogus volgorde .

Teugels opnemen en aandraven op 

de korte  zijde bij C 

Op de lange zijde teugels opnemen 

aandraven in arbeidsdraf (kopman bij C )

 Bij E grote volte

Verruimen tussen F en M
Lange zijde  tussen F en M enkele passen 

verruimen

Op de korte zijde bij A halthouden 

Volgende lange zijde tussen F en M ,de 

galopsprongen verlengen
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Paarden komen in de ring met 2 tot 4 samen, zoveel als mogelijk per leeftijd samen.       E       X       B

De jury staat in de ring, de letters in de opgave zijn indicatief.       V       L       P

De opgave wordt gevraagd via de micro. De jury kan op eigen initiatief extra voltes of       K       D       F

volledige rondes toevoegen. Een ruiter/amazone mag om afstand te respecteren extra                 A

voltes invoegen. Paarden moeten los gereden / opgewarmd zijn vooraf.

Voor aanvang van de proef kan er cia 1 minuut de ring verkend worden. 

Bij het afzadelen zijn 2 grooms toegelaten, de ruiter stelt zelf het paard voor aan de hand enkel op stand.

Opgave in detail: 4-jarigen

Wanneer commando lezen Gewenste actie Commando

Bij het begin van de opgave: Achter elkaar aansluiten in vrije

minimaal 1 ronde stappen stap met tussenafstand van ca

10 tot 15 meter op de

linkerhand.

Eerste ruiter op korte zijde Teugels opnemen en Op de lange zijde teugels opnemen

aandraven op korte zijde C en aandraven arbeidsdraf.

Volgende lange zijde

Eerste ruiter voor korte zijde

Eerste ruiter op de hoefslag Bij F via de diagonaal van hand Bij F via diagonaal van hand 

veranderen veranderen, enkele passen verruimen

Eerste ruiter einde diagonaal C afwenden en wijken C afwenden en wijken voor de

rechterkuit , richting  F

Grote volte rechts

Eerste ruiter op de hoefslag Lange zijde sprongen vergroten

Eerste ruiter einde lange zijde Van hand veranderen en via

draf en via een grote volte van

galop wisselen

Alle ruiters op de volte Hoefslag volgen en op de lange

zijde sprongen verlengen

Eerste ruiter op korte zijde Bij E op grote volte en overgang Bij E op grote volte en overgang 

naar draf naar draf

Alle paarden op de volte Op grote volte hals laten Hals laten strekken gedurende 1,5 volte

strekken, 1,5 volte

Na het hals strekken Overgang naar de stap Overgang naar stap en bij B hoefslag

volgen

Eerste ruiter op korte zijde H X F van hand veranderen in vrije stap 

Op korte zijde halthouden ,afzadelen en 

individueel voorstellen aan de hand
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Galop aanspringen op de volte. Daarna volte 

1 x .  Bij E hoefslag volgen .
Als  alle  paarden op de volte zijn 

Na minimaal 1 keer rond, grote linksVolgende lange zijde na 1 x rond  Bij E grote volte

Op de linkerhand achter elkaar aansluiten in 

vrije stap met tussenafstand van ca 10 tot 15 

meter op catalogus volgorde .

Als  alle  paarden op de volte zijn 

Op de korte zijde bij A halthouden 

Volgende lange zijde tussen F en M ,de 

galopsprongen verlengen

Galop aanspringen en  volte 1 x in 

galop.

C afwenden en wijken voor de linkerkuit , 

richting  K
C afwenden en wijken

Verruimen tussen F en M
Lange zijde  tussen F en M enkele passen 

verruimen

Bij E grote volte en galop aanspringen 

.Daarna volte 1 x . Bij E hoefslag volgen .

Van hand veranderen 

Eerste ruiter op korte zijde Bij E grote volte

Volgende lange zijde tussen M en F ,de 

galopsprongen verlengen

Bij K op de diagonaal ,voorbij X in draf.


