Rijvaardigheidsproef Eventing
Algemeen

Dressuur: zie rijvaardigheidsproef Dressuur
Springen: zie rijvaardigheidsproef Springen
Terreinrijden: De hindernissen hebben een hoogte van max.
80cm. Tussen de hindernissen zit bijvoorbeeld een op-afsprong,
een waterhindernis, een haag en/of een trakehner.

Tijdsindeling

Een aantal X-country hindernissen
Na de proef volgt een mondelinge bevraging van de ruiter (5
min.)

Beoordeling

De examinatoren beoordelen algemeen het terreinrijden.
Hulp van derden is niet toegelaten.
De combinatie wordt uitgesloten na drie weigeringen.
De ruiter mag bij parcoursvergissing de proef tot 2 maal herhalen maar hij mag zich hierbij niet laten
bijstaan door derden.
Bij een val van de ruiter en/of paard wordt de combinatie uitgesloten.
De examinator kan ten allen tijde de proef onderbreken of beëindigen om veiligheidsredenen.
De ervaring en de springkwaliteiten van het paard zijn van ondergeschikt belang.
De ruiter moet minstens 5 voldoendes krijgen op de algemene beoordeling. Geslaagde items met een
(*) tellen voor 2 voldoendes.

Algemene beoordeling
Vold.

Onvold.

Tempo
Opm.:
Tempocontrole (*)
Opm.:
Gehoorzaamheid
Opm.:
Controle van het paard (*)
Opm.:
Vold.

Onvold.

Techniek van de ruiter tussen de hindernissen (*)
Handen
Te hard
Te hoog
Te laag
Teugels te kort/te lang
Niet stil

Benen
Stijgbeugel te lang/te kort
Hielen niet omlaag
Geen stille benen
Benen te veel naar voor/achter
Voeten te diep/niet diep genoeg
in stijgbeugel

Positie
Romp naar voor/naar achter
Ellebogen teveel open
Pompen/onrustige pomp
Blik niet in de lijn
Storende houding
Blijven staan
Onstabiele verlichte zit

Steun op de teugels

Vold.

Onvold.

Techniek van de ruiter tijdens de sprong (uit de mond, uit de rug)
Handen
Teveel meegeven/contactverlies
Vaste hand op de schoft
Onvoldoende halsvrijheid
Te lange teugels

Benen
Niet stil
Omhooggetrokken hak
Benen te veel naar voor/achter

Positie (romp en hoofd)
Teveel voorwaarts/achterwaarts
Evenwichtsverlies bij landing
Storende verlichte zit
Staat recht
Storen in rug/mond (1x/2x/3x)
Hoofd niet voorwaarts
Voor het paard/pony springen

Toelichting
De houding van de ruiter
a. Ontspannen en gecontroleerde houding van de ruiter met onafhankelijke teugelhulpen en beenhulpen.
b. De ruiter is in staat om zowel tussen de hindernissen als over de hindernissen de gepaste springhouding aan te
nemen.
Controle van de snelheid
a. Het paard vertoont voor en na de hindernis geen grote snelheidsveranderingen.
Haalbare afzetafstanden
a. De ruiter is in staat om de galoppassen van het paard te verkorten of te verlengen om tot een haalbare afstand te
komen. De afzetafstanden zijn niet doorslaggevend in de eindevaluatie.

