Vlaams Paardberedenproef

VPbp

Om de kwaliteiten van het Vlaams Paard als rijpaard te kunnen tonen en om zo ook bijna alle
houders van een Vlaams Paard de mogelijkheid te bieden het kunnen van hun paard te
demonstreren, wordt sedert 2014 ook een bereden proef ingericht.
Deze proef bestaat uit twee luiken.
 Vooreerst moet er een opgelegde dressuurproef gereden worden.
 Later
op
de
dag
wordt
een
‘Kur
op
muziek’
gebracht.
In dit laatste, vrij te regisseren onderdeel moet de amazone of ruiter minimaal enkele
opgelegde oefeningen verwerken aangevuld met een eigen inbreng waarmee kan
getoond worden wat het paard reeds beheerst. Met de gekozen muzikale omkadering
kan dit alles beklemtoond en tot een geheel gesmeed worden. Op beide onderdelen
zullen door een speciale jury punten worden gegeven.
Alle paarden ouder dan 3 jaar kunnen, losstaand van de reeds bestaande keuringen en
prijskampen, ingeschreven worden voor deze proeven.

Voorwaarden om te kunnen inschrijven voor een ’VPbp’:
 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).
Vereisten om deel te nemen aan een ‘VPbp’:
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:

de ruiter:

is net en verzorgd,
werd tijdig en correct ingeschreven voor de ‘VPbp’,
gedraagt zich rustig.
draagt gepaste en verzorgde kledij

het materiaal:
de muziek:

is verzorgd, degelijk en veilig,

de CD met het gekozen muziekfragment wordt bij het afhalen van het volgnummer afgegeven op het tijdelijke secretariaat met een fiche met de
duidelijke vermelding van volgende gegevens:
- naam van het paard en van de ruiter,

- titel van de CD,
- gewenste startmoment van het fragment

Vlaams Paard bereden proef
VPbp :

deel 1

Dressuurproef

Alle drafwerk mag naar keuze 'doorzittend' of 'licht' gereden worden.
Gelieve dressuurkledij te dragen.
A

Binnenkomen in arbeidsdraf

C

Linkerhand, hoefslag volgen

E

Cirkel 20m diameter

F–X-H
C
Tussen C en M
M-F
F
Tussen A en K
Tussen C en M
B
Tussen F en A
K–X-M
Tussen C en H
E
Tussen E en K
A
Tussen X en G

Van hand veranderen
Cirkel 20m
Middenstap
Vrije stap
Teugels op maat
Arbeidsdraf, hoefslag volgen
Arbeidsgalop rechts
Cirkel 20m diameter
Arbeidsdraf
Van hand veranderen
Arbeidsgalop links
Cirkel 20m diameter
Arbeidsdraf
Afwenden
Halthouden, onbeweeglijk stilstaan en groeten

De piste in stap verlaten aan lange teugels
Beoordeling op:
 Gehoorzaamheid.
 Onafhankelijke punten.
 Zit en houding van de ruiter.
 Verzorging van de combinatie.

VPbp :

deel 2

Kür op muziek

De ‘Kür op muziek’ is een dressuurproef die gereden wordt op muziek.
Tijdens deze proef moeten minstens enkele opgelegde onderdelen getoond worden. De ruiter
kan zelf z’n proef samenstellen. De afzonderlijke onderdelen moeten dus niet in een vaste,
opgelegde volgorde getoond worden, maar komen ergens tijdens de Kür aan bod en worden
aangevuld met een eigen inbreng. De muziek maakt de proef tot een artistiek geheel.
De totale tijdsduur van de kür ligt tussen de 6 en de 8 minuten en wordt uit het hoofd gereden.
De kür wordt beoordeeld op de technische uitvoering van de onderdelen en op de algemene
artistieke appreciatie van de uitvoering.

Voor de VPbp 2014 moeten in de Kür minimum volgende onderdelen getoond worden:
Cirkel 20m diameter op de linkerhand
Arbeidsgalop links
Middenstap

Cirkel 20m diameter op de rechterhand
Arbeidsgalop rechts
Arbeidsdraf

