
AANLEGTEST 4 EN 5 JARIGE PAARDEN EN PONYS
3/3/2018 te Rijhal Langeriethof, Langerietdijk te Geel

inschrijvingen open voor paarden en pony geboren in 2013 en 2014, alle stamboeken toegelaten

betalingen ter plaatse, bwp paard 10euro, niet bwp 15 euro, pony 5 euro

inschrijvingen kan via de bwp website of via een copie van het stamboekdocument sturen naar

bwpgeel@skynet.be of Filip Laenen, Eindekens 46 te Geel of 0473 530731

voor meer info ; 0473 530731

programma: voormiddag (vanaf 10u) 4 jarige paarden

 smiddags: 4 en 5 jarige ponys

namiddag: 5 jarige paarden

INFO De springpaarden worden tijdens de aanlegtest gevraagd de basisgangen te tonen en een aantal hindernissen te springen, 

deze worden gesprongen vanuit draf en galop.

3 jarige het springen start bij hindernis 1a, uit draf een draf balk en kruisje

daarna wordt toegevoegd 1b, eerst een rechte dan een oxer op 1 galopsprong afstand

daarna een lijntje uit draf over 1a,1b en 2 een oplopende oxer

vervolgens een lijnte uit galop, hindernis 5 en 6, een rechte en oxer, eerste maal verlaagd

tot slot voor de 3 jarige, 1 maal het parcours van 1 tot 6

4 jarige het springen start bij hindernis 1a, uit draf een draf balk en kruisje

daarna wordt toegevoegd 1b, eerst een rechte dan een oxer op 1 galopsprong afstand

daarna een lijntje uit draf over 1a,1b en 2 een oplopende oxer

het springen van het parcours van 1 tot 6, dit 2 maal

de hoogte van de hindernissen voor 4 jarigen is tussen 70 en  90 cm

de hoogte van de hindernissen voor 5 jarigen is tussen 90 en 105 cm

de jury heeft de bevoegheid van bovenstaande procedure af te wijken en afhankelijk van de graad van africhting lichtere of

zwaardere oefeningen te vragen

pony's de proef is identiek, de afstanden en hoogtes worden aangepast aan de leefstijd en stokmaat van de pony

de jury zal een klassement opmaken waarbij elke deelnemer een score behaald op 100 punten

de verdeling hiervaan kan je vinden in het puntenschema

parcoursschets aanlegtest
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17,50m
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4

6,40m                       13,40m

                                                          

              1a       1b

puntenschema

stap

draf

galop x2 20

houding en balans 10

vermogen 10

reflexen x2 20

techniek x2 20

instelling 10

aanleg 10

totaal 100
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