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SLAGINGSCRITERIA A-& B-BREVET (ruiterbrevetten)
ALGEMEEN
Aandachtspunten:
- Verzorging paard, materiaal en uitrusting;
- Verzorging uniform ruiter;
- Voorkomen;
- Doorzettingsvermogen.
U bent aangesteld als jury rijvaardigheidsbrevetten en niet als lesgever. Handel logisch en volgens de opleidingsprincipes, en durf u
(correct maar beleefd) verantwoorden over de door u genomen beslissingen.
Praktische info:
• Protocols worden niet meegegeven met de deelnemers.
• Op ‘Bevestiging van resultaten’ staat een vakje ‘werkpunten’: hier worden de werkpunten op genoteerd indien niet geslaagd.
• Attesten ‘Bevestiging van resultaten’ worden altijd uitgeschreven, ook indien geslaagd.
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A-BREVET
ALGEMEEN
De rijvaardigheidsproef is een leidraad en geen strikte proef. Via de opgelegde oefeningen worden de eindtermen getoetst.
De examinator staat in de piste en geeft de commando’s, niet de lesgever!

DRESSUUR

Algemeen uitgangspunt








houding en zit van de ruiter
rijden met contact
controle
leiden van paard aan de hand
stilstaan met paard en voorbereiden om op te stijgen
opstijgen = ACCENT
- paard staat stil (vasthouden voor de veiligheid kan, maar niet
geslaagd op dit onderdeel)

Ruiters wenden af op middellijn met paard aan de
hand, stijgen op en nemen linker- of rechterhand.

Oefeningen in stap: de ruiters rijden achter
elkaar een diagonaal of een cirkel en individueel
een volte halve baan en/of door een S van hand
veranderen.
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- teugels op maat
- paard kijkt recht
- linkerhand op manenkam
- rechterhand aan de achterboom
- stijgbeugels aannemen zonder te kijken
OPMERKING:
Het gebruik van een opstapje is toegelaten en de deelnemer kan
nog steeds slagen voor dit onderdeel.
NIET SLAGEN =
- paard loslaten
ALGEMEEN: De oefening bestaat eruit dat de ruiters gezamenlijk en
individueel de opgelegde oefeningen op commando uitvoeren.
ACCENT = sturen en niet storen
- correcte vorm van de figuren
- ritme behouden
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Oefeningen in draf (lichtrijden): diagonalen, cirkels,
afwenden op korte of lange zijde.

Oefening in draf: de ruiters zitten max. één hoefslagronde
door.
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paard niet storen
correct gebruik van de hulpen
aandacht voor: teugels niet gedraaid, stijgbeugels en -riemen
niet gedraaid
- houding!!!
OPMERKING:
Stelling is niet belangrijk
NIET SLAGEN =
- Figuren niet kunnen uitvoeren
AANDACHTSPUNTEN:
ACCENT =
- constant op buitenbeen draven
- niet storen in de mond
- correcte houding benaderen
- controle
- in het ritme van de beweging blijven
NIET SLAGEN = als aan 1 van volgende onderdelen niet wordt
voldaan:
- onzeker zijn of geen notie hebben van lichtrijden op het
buitenbeen
- geen notie hebben hoe van been veranderen of wat is van
been veranderen
- teugels nodig om evenwicht te bewaren
ACCENT = onafhankelijk kunnen zitten
- niet storen met zit en handen
(been- en handpositie goed = ok)
- op hoefslag blijven
- ritme behouden
NIET SLAGEN =
- storen met zit en handen, zeker als dit het gevolg is van te
weinig evenwicht
- niet op de hoefslag blijven
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AANDACHTSPUNTEN:
- aanspringen/vallen in galop (aan elke deelnemer navragen of
ze in de juiste galop zitten)
- niet storen (onafhankelijke zit)
- onmiddellijk het tempo controleren
Oefeningen in galop: individueel aangalopperen vanuit draf
- juiste galop
in een wending. Het maken van een cirkel in de juiste galop.
- correcte houding
Daarna aansluiten bij de andere ruiters.
- cirkel met de juiste afmetingen
- rustig aansluiten bij groep
NIET SLAGEN =
- storen met zit en handen
- niet in galop geraken
- meerdere keren verkeerde galop en niet bewust
ACCENT = controle!!!
- doorzitten voor het aanspringen/vallen in galop en niet storen
(onafhankelijke zit)
- onmiddellijk het tempo controleren
- juiste galop
- correcte houding
- cirkel met de juiste afmetingen
Oefeningen in galop: op de andere hand aangalopperen,
- progressieve overgang kunnen maken naar draf, stap en halt
vanuit draf doorzitten. Het maken van een cirkel in de juiste
op het moment en op de plaats die de jury aangeeft.
galop. Het maken van een progressieve overgang naar draf,
- juiste hulpgeving
stap en halt.
NIET SLAGEN =
- cirkel niet kunnen rijden
- geen controle (vb. pas stoppen wanneer paard terug bij de
groep is)
- cirkel niet correct gereden
- in draf vallen en niet herstellen
- geen controle bij de overgangen/brutale overgang
- overgangen niet op de afgesproken plaats maken
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Gedragingen als ruiter, verzorging van het paard,
onderhoud en zorg materiaal, kledij, omgang,
zelfbeheersing, doorzettingsvermogen,
algemene prestatie.

Ruiters wenden af en stijgen af.

ACCENT = zelfbeheersing
- voorkomen
- doorzettingsvermogen
OPMERKING:
Als jury hier ter plaatse tijdens de proclamatie duidelijk op wijzen
indien de ruiter hier in faalt.
ACCENT = stilstaan
- twee mogelijkheden om af te stijgen (zie boek
ruiterbrevetten)
NIET SLAGEN =
- niet stil staan tijdens afstijgen
- paard loslaten

SPRINGEN: frontbreedte hindernissen: min 3 m – oxer: even breed als hoog
ALGEMEEN:
De ruiters de mogelijkheid geven om hun stijgbeugels aan te
passen.
ACCENT = zitvlak uit het zadel
3 hindernissen, één uit draf met drafbalk, 2 uit galop met
= niet storen
voetbalk
- evenwicht behouden
3 sprongen: 1 in draf, 2 in galop
- hielen laagste punt
Tonen dat de verlichte zit beheerst wordt.
- teugels in contact
NIET SLAGEN =
- zitvlak niet uit het zadel
- storen
BELANGRIJK:
De springoefening stilleggen indien de veiligheid van de ruiter in het
gedrang komt. VEILIGHEID STAAT CENTRAAL!
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In draf een rechte met drafbalk.

Twee sprongen (rechte en oxer) uit galop.
(De examinator beslist vooraf of er altijd een cirkel wordt
gereden na de sprongen of enkel indien in verkeerde galop.
Bij voorkeur wordt er altijd een cirkel gevraagd. Deze
beslissing wordt duidelijk meegedeeld aan de deelnemers.)
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ACCENT = niet storen in de mond of in de rug van het paard.
NIET SLAGEN =
- storen in de mond of in de rug van het paard
- geen controle
ACCENT = controle
NIET SLAGEN =
- niet in galop
- niet mee zijn in galop
- storen
ALGEMEEN:
Indien verkeerde galop mag de ruiter een cirkel maken om te
herstellen. De sprong moet vanuit de juiste galop genomen worden.
Wanneer er door de wending gegaan wordt in verkeerde galop
wordt het gezien als verkeerde galop. Wanneer het paard in de
rechte lijn naar de hindernis verspringt in de verkeerde galop, telt
dit niet als verkeerde galop. Kruisgalop op de rechte lijn wordt niet
gezien als verkeerde galop. Eén keer in verkeerde galop (en enkel
deze fout) is nog steeds geslaagd.
WAT BETREFT WEIGERINGEN:
- indien het weigeren schuld is van ruiter kan de ruiter niet
slagen
Vb.: stuurfout, voorbij denkbeeldige lijn rijden.
- 3 weigeringen over het ganse parcours = NIET SLAGEN
- Uitbreken (= gebrek aan controle) is een zwaardere fout dan
weigeren voor de hindernis
- Indien de ruiter hulp nodig heeft om te kunnen springen vb.
balk lager of naast de hindernis staan = NIET SLAGEN
OPMERKING:
- Bij voorkeur worden er cirkels gereden, deze mogen dus niet
als een weigering gezien worden.
WAT BETREFT VAL:
- Val = niet geslaagd en de piste te voet verlaten
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ALGEMEEN:
De regel van 2 maal weigeren is uitsluiting is NIET van toepassing,
bij een 3de weigering is de ruiter niet geslaagd.
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B-BREVET
DRESSUUR
ALGEMEEN
De ruiter kan op een behoorlijke manier de opgelegde oefeningen rijden:
• Hij laat het paard voldoende voorwaarts bewegen in de drie gangwijzen.
• De ruiter is in staat om het paard dressuurmatig voor te stellen op een manier dat blijkt dat het paard aan de hulpen is, m.a.w.
gehoorzaam aan de tussenkomst van de handen en aan de inwerking van de been-en gewichtshulpen (zit).
• De ruiter kan zijn paard rechtstellen op rechte lijnen. In wendingen en cirkels is het paard gesteld en gebogen.
• De ruiter kan laten zien dat het door hem/haar bereden paard voldoende goed reageert op halve en hele ophoudingen,
afhankelijk van de gevraagde overgang.
NIET SLAGEN = het paard loopt de ganse proef in verzet (= op, achter of tegen de teugel) en in verkeerde stelling.
AANDACHTSPUNTEN
1. De opgelegde oefening examineren is niet hetzelfde dan een dressuurproef jureren!
2. Een verkeerde stelling, geen contact tussen ruiterhand en de paardenmond, verzet (= tegen de hand lopen, op en achter de
teugel lopen van het paard) tijdens een groot deel van de proef is gelijk aan niet slagen.
3. Licht tegen de hand en wel in de juiste stelling kan nog slagen.
4. Kwaliteit van het paard staat niet centraal.
5. Verkeerd aanspringen en nadien verbeteren kan nog slagen.
6. Basisimpuls is belangrijk. Voorwaartse beweging, drang naar voor.
7. De ruiter mag het paard niet storen door verkeerde inwerking (gewild of niet) van de benen, zit en teugels. Zeker als dit
storen veroorzaakt wordt door een onevenwichtige houding van de ruiter.
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SPRINGEN
ALGEMEEN
Het is verplicht om als examinator met de deelnemers het parcours te verkennen. Op deze manier kan de examinator nog een paar
accenten leggen o.a. melding maken van begin-en eindvolte.
Wat betreft uitrusting paard en ruiter is samenvatting terug te vinden in de bijlagen van de richtlijnenbundel.
Het inrijden is niet de verantwoordelijkheid van de examinator maar er dient wel ingereden te worden. Het inrijden valt onder de
verantwoordelijkheid van de inrichtende club, of van de individuele ruiter (open examen). De examinator houdt wel de attitude in
het oog.
BELANGRIJK:
De springoefening stilleggen indien de veiligheid van de ruiter in het gedrang komt. VEILIGHEID STAAT CENTRAAL!
AANDACHTSPUNTEN
Tactiek van de ruiter:
1. Correcte lijnen rijden.
2. Voldoende tempo.
3. Correcte afstand.
4. Controle.
Techniek van de ruiter:
1. Handen.
2. Benen.
3. Positie van de romp.
WEIGERINGEN & VAL
ALGEMEEN: 2 weigeringen is uitgesloten
1. Indien iemand een volte maakt, wordt een weigering aangerekend maar kan nog een 5/10 of meer halen voor de sprong.
2. VAL = uitsluiting = niet slagen
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