Proeven
Nationale Prijskamp

de Prijskampen
Op de ‘Nationale Prijskamp’ moeten alle paarden vanaf de reeks ‘3-jarigen’ een praktische proef
afleggen. De jeugdreeksen worden enkel beoordeeld op rasstandaard.

Prijskamp reeks ‘3-jarigen’ Praktische Proef
Deze proef is een aangespannen proef en wordt afgelegd in stap. Het besturen van het paard mag
zowel op het kordeel als op de leidsels gebeuren.
Het af te leggen parcours wordt niet bevolen.
De jury let vooral op de werkwilligheid en de gehoorzaamheid tijdens het uitvoeren van de
aangespannen proef.
Deze proef moet minimum 5 minuten en mag maximum 8 minuten duren.
De last is een vrachtwagenband die op de dag van de proef aanwezig zal zijn.
Het wordt niet toegestaan een eigen last te gebruiken.

Tijdens deze proef moet de menner verplicht vergezeld worden van een groom.
Bij het vertrek mag de groom het paard gedurende enkele passen vasthouden totdat het paard
goed vertrokken is; ook tijdens het halthouden en stilstaan mag dit eventueel gebeuren.
Bij het binnenkomen en verlaten van de piste wordt er naar de jury gegroet.
De menner en groom dragen gepaste kledij. (zie: Bijlagen / richtlijnen)
Deelnemende merries mogen vergezeld zijn van hun veulen. Het veulen dient echter tijdens de proef aan de merrie aangebonden
te zijn.

Prijskamp reeks ‘4-jarigen’ Praktische Proef
Deze proef is een aangespannen proef en wordt afgelegd in stap. Het besturen van het paard mag
zowel op het kordeel als op de leidsels gebeuren.
Er moet een proef met opgelegd parcours worden afgelegd:
‘ de aangespannen proef n° 1’ (zie: bijlagen/ proeven)
De jury let vooral op de werkwilligheid en de gehoorzaamheid, en op de uitvoering van de
aangespannen proef.
De last is een slede die op de dag van keuring zal aanwezig zijn.
Het wordt niet toegestaan dat de menner een eigen last kan bepalen.

Tussen de poorten is er langs beide zijden 30 cm. ruimte.
Tijdens deze proef moet de menner verplicht vergezeld worden van een groom. Enkel in een
probleemsituatie mag de groom bijspringen voor eventuele hulp.
Bij het binnenkomen en verlaten van de piste wordt er naar de jury gegroet.
De menner en groom dragen gepaste kledij. (zie: Bijlagen / richtlijnen)
Deelnemende merries mogen vergezeld zijn van hun veulen. Het veulen dient echter tijdens de proef aan de merrie aangebonden
te zijn.
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Prijskamp alle reeksen ‘paarden ouder dan 4-jaar’

Praktische Proef

Deze proef is een aangespannen proef en wordt afgelegd in stap. Het besturen van het paard mag
zowel op het kordeel als op de leidsels gebeuren.
Er moet een proef met opgelegd parcours worden afgelegd:
‘ de aangespannen proef n° 2’ (zie: bijlagen/ proeven)
De jury let vooral op de werkwilligheid en de gehoorzaamheid, en op de uitvoering van de
aangespannen proef.
De last is een slede die op de dag van keuring zal aanwezig zijn.
Het wordt niet toegestaan dat de menner een eigen last kan bepalen.

Tussen de poorten is er langs beide zijden 30 cm. ruimte.
Tijdens deze proef moet de menner verplicht vergezeld worden van een groom. Enkel in een
probleemsituatie mag de groom bijspringen voor eventuele hulp.
Bij het binnenkomen en verlaten van de piste wordt er naar de jury gegroet.
De menner en groom dragen gepaste kledij. (zie: Bijlagen / richtlijnen)
Deelnemende merries mogen vergezeld zijn van hun veulen. Het veulen dient echter tijdens de proef aan de merrie aangebonden
te zijn.

Richtlijnen
Vereisten bij deelname aan prijskampen of keuring.
- De paarden worden getoiletteerd volgens VP-normen:
De manen en staart zijn gevlochten en in de manen is een lint gevlochten.
Uitzondering: bij veulens jonger dan één jaar moet enkel de staart gevlochten worden.

- De paarden dragen een wit halster of wit hoofdstel en worden voorgebracht met een
witte geleidkoord.
- De personen die paarden voorbrengen dragen witte kledij.
- Bij het uitvoeren van een bereden proef wordt steeds een ruiteruniform gedragen.
- Bij het uitvoeren van een aangespannen proef is de menner steeds vergezeld van een groom.
Menner en groom dragen gepaste kledij.
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Proeven
Dressuurproef n° 1

.

: (rijbaan minimum 20m x 40m.)

(v: p12,)
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Dressuurproef n° 1

A–X
X

Binnenkomen in arbeidsstap
Halthouden - Groeten.

C

Voorwaarts in arbeidsstap
Rechterhand

3

M

Arbeidsdraf

4

B-E-B

Grote volte

5

K-X-M

Van hand veranderen met enkele passen middendraf

6

C

Arbeidsstap

7

H-X-K

Gebroken lijn

8

F

Arbeidsdraf

9

B -E -B

Grote volte

10

H -X -F

Van hand veranderen met enkele passen middendraf

11

A

Arbeidsstap

12

K -X - H

Gebroken lijn

13

A
G

Afwenden
Halt houden en groeten

C
C-M-B–A

Voorwaarts in arbeidsstap
Rechterhand
In vrije stap de rijbaan verlaten

1
2

14

(v: p12,)
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Aangespannen Proef n°1
Binnenkomen - halt houden - groeten - Aansluitend tuigcontrole.
Kegel parcours met daarin de bestaande poorten reeks.
Stilstaan tussen poort 5 en 6 gedurende 10 seconden.
groeten .

(v: p15)
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Aangespannen Proef n°2
Binnenkomen in de losse strengen – halt houden -en groeten ;
Aansluitend tuigcontrole.
Aanhaken slede - Kegelparcours volgens bestaand parcours.
Stilstaan tussen poort 5 en 6 gedurende 10 seconden.
Stoppen voor poort 8, slede beladen met 200 kg en begeleider stapt naast de
slede.
Aan poort 9 stoppen, de 200 kg afladen en met de slede door poort 10 doorrijden.
Paard afkoppelen van slede en doorrijden tot aan de jury.
Groeten jury .

(v: p12, p16)
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