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DRESSUURPROEF KLASSE Z ENKELSPAN PAARD (FEI TEST 3*HP1)            
  
ringafmeting  40x80 meter 

Deelnemer:  Rijtuignr.:  

Naam jury: Plaats aan de ring:  

Wedstrijd: 

#   Gevraagde onderdelen Te beoordelen op  0-10  Opmerkingen 

1.  

 A-X 

  

X-C-M 

Binnenkomen in verzamelde galop 

 

Verzamelde draf 

Rechtgericht, takt, impuls, 
aanleuning, verzameling, 
bergopwaarts, elasticiteit 
,cadans. 
Overgang, kwaliteit van de 
verzameling. buiging, contact.  

  

2.  

  

M-X-K 

 

K-A-F 

 

Van hand veranderen in 

uitgestrekte draf 

 

Arbeidsdraf 

Overgang, verruiming, takt, 
impuls, aanleuning, 
rechtgerichtheid.  
Overgang, buiging, contact, 
activiteit  achterbeen, elasticiteit  

  

3.  F-B  Schouderbinnenwaarts in 

verzamelde draf 

Overgang, takt, impuls, 
aanleuning, verzameling, 
controle schouders, ritme, 
balans, binnenachterbeen onder 
lichaam en volgt 
buitenvoorbeen. 

  
 
 

4.  

B 

 

B-M 

Volte 15 meter in verzamelde draf 

 

Uitgestrekte draf 

 

verzameling, Soepelheid, 
buiging, nauwkeurigheid, impuls.  
Overgang, verruiming, impuls, 
ritme, balans, kwaliteit passen. 

  

5.  
M-C-H-S Arbeidsdraf Overgang, buiging, contact, 

activiteit achterhand, elasticiteit.  
  

6.  

S-E 

E 

X 

 

Verzamelde draf 

Afwenden 

Halthouden (8 seconden, menner 

op de middenlijn) 

Overgang, impuls, verzameling, 
buiging. 
Overgang, onbeweeglijkheid, 
aan het bit, vierkant. 

  

7.  

X 

 

X-B-P 

5 passen achterwaarts 

 

Verzamelde draf 

Ritme, gehoorzaamheid, 
kwaliteit diagonale passen, 
contact, rechtgericht 
Overgang, impuls, verzameling 
buiging. 

  

8. 

P-F-A 

 

A-K 

Verzamelde draf 

 

Arbeidsdraf 

Impuls, verzameling, 
aanleuning, buiging, contact. 
Overgang, activiteit achterhand, 
elasticiteit.   

  
 

9. 

K-E Schouderbinnenwaarts in 

verzamelde draf 

Overgang, controle schouders, 
ritme, balans, binnenachterbeen  
onder het lichaam gebracht en 
volgt buitenvoorbeen. 

  

10 E 

 

E-H 

 

H-C 

Volte 15 meter in verzamelde draf 

 

Uitgestrekte draf  

 

Verzamelde draf  

Soepelheid, buiging, 
nauwkeurigheid, impuls, 
aanleuning, verzameling. 
Overgang, verruiming, impuls, 
ritme, balans, takt, kwaliteit 
passen. 
Overgang, verzameling, impuls, 
aanleuning, buiging. 

  

11 C-M 

 

M-I 

Uitgestrekte stap 

 

Halve boog in uitgestrekte stap 

Overgang., takt, regelmaat, 
contact, verruiming, voorwaarts-
neerwaarts. 
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12 

 

I-H 

 

Halve boog in verzamelde draf 

Overgang., balans, 
nauwkeurigheid, impuls, 
aanleuning, verzameling, 
buiging. 

  

13 
H-C-M Verzamelde galop Overgang, impuls, aanleuning, 

verzameling, elasticiteit, cadans. 

 

  

14 

M-F 

 

F-A 

Uitgestrekte galop 

 

Verzamelde galop 

Overgang, impuls, verruiming, 
rechtgerichtheid. 
Overgang, nauwkeurig, ritme, 
bergopwaarts, elasticiteit,  
cadans. 

  

15 

A-L 

 

L 

Boog 25 meter  in verzamelde 

galop 

 

Galopwissel door 3 tot 5 

drafpassen 

Buiging, balans, 
rechtgerichtheid, flexibiliteit. 
Onmiddellijke overgang, 
vloeiend, nauwkeurigheid op 
letter, bergopwaarts 
gedragenheid, elasticiteit, 
cadans.  

  

 
16 

L-B 

 

B 

Halve boog in verzamelde galop 

 

Volte 15 meter in verzamelde 

galop 

Balans, nauwkeurigheid, 
gedragenheid, bergopwaarts, 
impuls, cadans.  

  

17 

B-I 

 

I 

Halve boog in verzamelde galop 

 

Galopwissel door 3 tot 5 

drafpassen 

Onderhouden ritme, 
onmiddellijke overgang, 
nauwkeurigheid, vloeiend, 
bergopwaartse gedragenheid, 
elasticiteit, cadans.  

  

18 

I-C 

 

C 

Boog 25 meter in verzamelde 

galop 

 

Volte 15 meter in verzamelde 

galop 

Balans, ontspanning, ritme, 
nauwkeurigheid, gedragenheid, 
bergopwaarts,  energie, impuls, 
cadans. 

  

19 
C-M-R Verzamelde draf Overgang, Impuls, verzameling, 

gedragenheid. 
  

20 

R-X-V 

V-K 

Van hand veranderen in 

uitgestrekte draf 

Verzamelde draf  

Overgang, verruiming,  impuls, 
ritme, balans, rechtgerichtheid, 
overgang.   

  

21 

 

K-A-I 

 

Arbeidsgalop 

Overgang, balans, activiteit van 
de achterhand, impuls, contact, 
voorwaartse drang.  

  

22 

I-G Verzamelde draf Overgang, impuls, verzameling, 
gedragenheid. 

  

23 

G Halthouden en groeten Overgang, onbeweeglijkheid, 
vierkant, aanleuning.  

  

 

24 

Menner Hulpen, hanteren van leidsels en zweep, houding op de bok 
en nauwkeurigheid van de figuren en overgangen. Het cijfer 
moet de het constante niveau van nauwkeurigheid en 
kwaliteit van de overgangen reflecteren. 

  

25 
Algemene indruk 

& Presentatie 
Uiterlijke verzorging van de menner en grooms, netheid, 
geschiktheid, uniformiteit en conditie van paarden, tuig en 
rijtuig. Harmonie tussen paard(en) en menner. 

  

Totaal aantal te behalen punten: 250 
Coëfficiënt = 0,64 

 
Totaal: 

  

 
 

Naam jury: …………………………….Handtekening jury: …………………………….  

 

1e incident   5 strafpunten : ..................... 
2e incident 10 strafpunten : ..................... 
3e incident uitsluiting : ..................... 
overige strafpunten : ..................... 


