
 

Vlaams Paardverrichtingsproef *  VPvp*  Werkproef voor jonge paarden. 

 

Sedert 2012 organiseert de Raad van Bestuur van de vzw ‘het Vlaams Paard’ deze 
verrichtingsproef die specifiek voor jonge paarden bedoeld is. 
 

De ‘VPvp*’ wordt ingericht om houders van een jong Vlaams Paard een doel te bieden om 
gericht naartoe te werken. Hiermee wil de vereniging bereiken dat fokkers en eigenaars vroeg 
beginnen met het opleiden van hun Vlaamse Paarden. 
 

Deze proeven zijn ook een mogelijkheid om de paarden tijdens het werk te evalueren. Door het 
bijhouden van deze gegevens kan er daaruit misschien informatie naar voor komen die specifiek 

is voor bepaalde bloedlijnen en die daardoor interessant /relevant kan zijn voor de fokkerij. 
 

De fokkers en eigenaars van jonge paarden krijgen de gelegenheid om, losstaand van de reeds 

bestaande keuringen en prijskampen, deel te nemen aan de verrichtingsproeven. 
 

De ‘VPvp*’ bestaat eruit een relatief eenvoudig, haalbaar parcours met wisselende opdrachten 
te doorlopen. Tijdens de proef trekken de paarden een slede die bij één etappe wat verzwaard 

wordt. Deze proef is geen wedstrijd maar de jury beoordeeld het jonge paard vooral op z’n 
werkwilligheid en karakter. Daarnaast wordt ook gelet op de mate van het zich precies laten 
sturen, het halt houden, het langzaam vertrekken, de rust in het werk en het maken van 

wendingen.  
De VPvp* is dus een basisproef waarin vooral de ingesteldheid van het paard van belang is.  

Wanneer een jong paard voor deze proef slaagt wordt het gehonoreerd met een certificaat. Dit 
certificaat toont aan dat een officiële jury van oordeel is dat het paard werkwillig is en dat het 
reeds de meeste basisvaardigheden beheerst om er verder mee aan het werk te gaan. Het is 

dus een maatstaf voor het opleidingsniveau en de gebruikswaarde van het paard. 
 
Naargelang de mogelijkheden en de beschikbare middelen, heeft de Raad van Bestuur ook de 

intentie om het opleiden van jonge paarden door middel van een premie extra te ondersteunen. 
Zoals in 2012 en 2013, geeft de vereniging dit jaar naast het certificaat nog een ondersteuning 
in natura: er is keuze uit een lederen werkhoofdstel of Mijten paardenvoeders. 

 
 

Voorwaarden om te kunnen inschrijven voor de ’VPvp*’:  

 De eigenaar van het paard is lid van de vereniging het Vlaams Paard. 
 Het paard is ingeschreven in het stamboek VP (Vlaams Paard of Vlampher). 

 Het paard moet 2 of 3 jaar worden of geworden zijn in het jaar dat de proef 

georganiseerd wordt. 
 

Vereisten om deel te nemen aan de ‘VPvp*’ 
    volgende punten worden bij aanvang van de proef door de jury nagekeken: 
    indien bepaalde zaken onvoldoende of niet in orde zijn, kan de jury beslissen dat de 
    combinatie niet mag starten. 

 

 het paard:  - is net en verzorgd 
    - werd tijdig en correct ingeschreven voor de ‘VPvp*’, 
    - gedraagt zich rustig. 

 
 de menner & groom:  - dragen gepaste en verzorgde kledij en een hoofddeksel. 
     - de menner is steeds vergezeld van een begeleider. 

      
 het materiaal: - is verzorgd, degelijk en veilig. 

    - elke combinatie neemt z’n eigen zweng mee. 



 

 
Er is geprobeerd een relatief eenvoudig, haalbaar parcours op te zetten voor jonge paarden. 

Poortbreedte = slede + 2x 30 cm., ruim gezette onderdelen, geen hindernissen maar enkel kegels en 

balken, de extra last bestaat uit 1 of 2 personen naargelang de leeftijd van het paard. 

 

 

Parcours-beschrijving  verrichtingsproef jonge paarden  ‘VPvp*’ 

 
De menner moet vergezeld worden door een groom. Tijdens de proef mag de begeleider enkel helpen bij het dragen en bevestigen van de 

zweng en bij het aanhaken of losmaken van de slede. In normale omstandigheden blijft de groom achter de last.  

De begeleider wordt geacht onmiddellijk tussen te komen in probleemsituaties 

 

- binnenkomen bij X (binnenring) of Y (buitenring) op uitnodiging van de ringmeester. 

- het paard opstellen in vak A (de begeleider houdt de zweng op tijdens het stappen). 

 Het voorkomen en de verzorging van de combinatie worden door de jury nagekeken alsook de degelijkheid  

 en de veiligheid van het tuig. 
       (de begeleider mag nog helpen om het paard rustig te houden) 

- na goedkeuring en op een teken van de jury mag de slede bij punt B aangelegd worden. 
 

- na het aanpikken van de slede, vooralleer kegel C te passeren, wordt er haltgehouden en 

  wordt de jury gegroet. 
 

- de omloop start bij het rechts passeren van kegel C 
 

- rechte lijn door poorten 1,2 en 3 
 

- gebroken lijn door poort 4 
 

- rechte lijn door poorten 5,6, en 7 
 

- bij punt D volte op de linkerhand (rond de kegels) 
 

- neem poort 8 
 

- na het doorrijden van poort 9 halthouden en de slede loshaken 
 

- met gedragen zweng door poort 10 en halthouden in de gang (E); 

  achterwaarts uit de gang komen 
 

- langs de rechterzijde van de gang (E) door poort 11 over de balk stappen 
 

 

- nog steeds met gedragen zweng een kruis rijden op de rechterhand door  

  poort 12 / 12’ en poort 13 / 13, daarna de slede terug aanhaken.  
  (ondertussen is er gewicht bij geplaatst) 
 

- na poort 14 halthouden  en 10 seconden stilstaan (het extra gewicht gaat terug van de slede) 
 

- na poort 15 , bij punt B, stilstaan en groeten. 

  de slede loshaken en de ring verlaten 

 

 

 

 



 


