
- Voor welke paarden ?  

  Alle BWP geregistreerde en opgenomen paarden geboren in 2012 en 2013. 

  Afhankelijk van het aantal aangemelde paarden worden deze paarden in één ring of meerdere  

  geplaatst.  

  Het is wel noodzakelijk dat deze paarden ook ingeschreven zijn in de reeks Beginnelingen van de  

   LRV Eventing wedstrijd van Merksplas 08/10/2017.  

 

- Verloop en beoordeling  

   De aanlegtest bevat de onderdelen dressuur, springen en eventing en worden beoordeeld tijdens  

   de dressuur-, spring- en crossproef van de reeks beginnelingen.  

   Er zal een professionele jury samengesteld worden die kennis heeft van de kwaliteiten van een  

   Eventingpaard. 

   Door een commissie is het is het volgende scoresysteem uitgewerkt voor de beoordeling van de  

   paarden.  

 

   * Dressuurproef : de dressuuraanleg (type en de bewegingen) wordt beoordeeld op 50 punten.  

                                    Volgende eigenschappen worden gescoord : Type & Correctheid/10, Stap  

                                    (zuiverheid en kwaliteit)/10, Draf (zuiverheid en kwaliteit)/10, Galop (zuiverheid  

           en kwaliteit)/10, Houding & Balans & Souplesse/10 

 

    * Springproef : de springaanleg wordt beoordeeld op 50 punten. 

                               Volgende eigenschappen worden gescoord : Galop & Balans/10, Vermogen/10, 

    Reflexen (reactie)/10, Techniek/10, Instelling/10 

 

   * Cross-country proef : de eventingaanleg wordt beoordeeld op 50 punten 

                                  Volgende eigenschappen worden gescoord : Galop/10, Looplust/10, Instelling/10, 

                                  Vermogen & techniek/10, Houding & Balans/10 

 

- Optoming – uitrusting ruiter:  

  

  * Dressuurproef : reglement Jonge paarden dressuur LRV 

  * Springproef : reglement Jonge paarden springen LRV met toevoeging dat er geen Pelhambit of  

                              Pessoabit wordt toegestaan.  

  * Cross-country proef : reglement Eventing LRV met toevoeging dat er geen Pelhambit of Pessoa 

wordt  

                           toegestaan.  

 

- Resultaatberekening en aanduiding label “AANLEG EVENTING” 

 

* Het eindresultaat is de optelsom van de 3 scores behaald op de onderdelen dressuur, springen en  

    cross). Dit totaal op 150 punten wordt verrekend naar 100. Paarden die een score behalen van  

    minimum 75/100 krijgen het label “Aanleg Eventing” toegekend. Dit wordt opgenomen in de BWP 

    database en vermeld in het paspoort.  

    Er worden prijzen uitgereikt aan de drie best geklasseerde paarden. Bij ex-aequo geeft het cijfer  

   behaald in de cross-country proef de doorslag.  

 

- Inschrijving 

 

Er kan tot 24 september 2017 ingeschreven worden. Let wel op dat de combinatie ook ingeschreven 

is in de klasse Beginnelingen van de LRV Eventing wedstrijd – Merksplas 08/10/2017. 

 



Inschrijven kan online via: www.belgian-warmblood.com. In de slider staat de groene knop 

‘Inschrijving Events’, via deze weg kan u inschrijven voor dit evenement ‘Aanlegtest Eventing 

08/10/2017 – Merksplas’.  

 


