
vb = verkeerde been / vg = verkeerde galop / tdh =  tegen de hand / hh = halthouden 
 

Proef: Va2 (hoogte 50 cm) 
    
Ruiter:       Datum: 
 
Paard / Pony:      Jury:  
  
Ruitersportcentrum:     Plaats: 

 
LICHTRIJDEN, TENZIJ VERLICHTE ZIT WORDT GEVRAAGD 
 

+ 
punten 

- 
punten Aantekeningen van het FNRS Jurylid 

1.    A-X binnenkomen in arbeidsstap, bij D tussen het poortje 
halthouden en groeten 

   

2.    Voorwaarts in arbeidsdraf, C rechterhand    

3.    Voor E verlichte zit, van E naar C wenden en balkjes lopen    

4.     Bij C hoefslag volgen, daarna lichtrijden. Tussen F en A 
arbeidsgalop rechts aanspringen 

   

5.        Tussen K en H minimaal 4 galopsprongen in verlichte zit. 
Tussen H en C arbeidsdraf 

   

6.    Voor B arbeidsstap    

7.    Tussen B en F afwenden en tussen de balken doorstappen, 
tussen E en K hoefslag links volgen 

   

8.    Tussen K en A arbeidsdraf    

9.     Voor C verlichte zit, van C naar E wenden en balkjes lopen    

10.    Bij E hoefslag volgen en lichtrijden, tussen K en A 
arbeidsgalop links aanspringen 

   

11.   Tussen F en M minimaal 4 galopsprongen in verlichte zit. 
Tussen M en C arbeidsdraf 

   

12.   Voor E arbeidsstap, tussen E en K afwenden en tussen de 
balken doorstappen, daarna rechterhand 

   

13.   Tussen A en K arbeidsdraf, voor H verlichte zit    

14. Van C naar B wenden en kruisje springen, bij B hoefslag 
volgen, arbeidsdraf en lichtrijden 

   

15.   
A afwenden daarna in arbeidstap overgaan. Tussen D en G 
minimaal 4 passen beide voeten uit de beugels, daarna 
beugels weer aan doen 

 
  

16.   Bij C linkerhand, tussen C en H arbeidsdraf    

17.   Voor E verlichte zit, van E naar A wenden en kruisje 
springen 

   

18.   Bij A hoefslag volgen, arbeidsdraf en lichtrijden    

19.   Voor C verlichte zit, van C naar E wenden en balkjes lopen    

20.   Van E naar A wenden en kruisje springen. Bij A hoefslag 
volgen, arbeidsdraf en lichtrijden 

   

21.   B afwenden, E linkerhand    

22.   A afwenden, door het poortje draven. X arbeidsstap, tussen 
X en G halthouden en groeten 

   

23.   Voorwaarts in stap de rijbaan verlaten    

24.   Juistheid van het tempo van de proef    

25.   Overzicht van de ruiter, correct rijden, algemene indruk    

26.   Houding in verlichte zit    

27. Houding tijdens de sprong    

28. Beenligging en inwerking van de kuit    

29. Handhouding en teugelvoering     

30. Presentatie van het geheel    

 Subtotaal + punten ⇒   ⇐ Subtotaal - punten 
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De tekening dient slechts als indicatie voor de te rijden proef. De verhoudingen zijn niet altijd correct. 
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