Vlaams Paardverrichtingsproef **

VPvp**

Het succes van de VPvp*,de verrichtingsproef voor jonge paarden, en het enthousiasme van de
menners die eraan deelnamen, heeft het bestuur geïnspireerd om een andere verrichtingsproef,
de VPvp**, uit te werken. Hierin komen de kwaliteiten van het Vlaams Paard als werkpaard
mooi naar voor. Deze proef wordt voor de eerste maal in 2014 ingericht.
Met deze VPvp** wordt een gelegenheid geboden om de vaardigheid van menner en paard te
tonen. Omdat de verschillende combinaties zich met elkaar zouden kunnen meten worden door
een jury punten toegekend en wordt er een winnaar uitgeroepen.
De klemtoon van deze proef ligt op ‘beheersing’ en de VPvp** is bedoeld voor een goed
geoefende combinatie. De opdrachten in deze proef zijn gebaseerd op de handelingen en
manoeuvres die uitgevoerd worden tijdens het werken op het veld en in het bos. De
verschillende onderdelen van de proef worden uitgevoerd met de slede en met een boomstam.
De paarden kunnen, losstaand van de reeds bestaande keuringen en prijskampen, ingeschreven
worden voor verrichtingsproeven.

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).
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.

Parcours-beschrijving

‘VPvp**’

De menner moet vergezeld worden door een groom. De begeleider mag enkel helpen bij het dragen van de zweng en het aanhaken en
loskoppelen van de last. Als alles goed verloopt blijft de groom tijdens de proef steeds achter de last.
De begeleider wordt geacht onmiddellijk tussen te komen in probleemsituaties
breedte v/d poorten: slede + (2x 20 cm.)
de extra last kan variëren naargelang de leeftijd van het paard.

-Binnenkomen op uitnodiging van de ringmeester.
- het paard opstellen bij A naast de balk. (de begeleider mag de zweng ophouden tijdens het binnenkomen).
Het voorkomen en de verzorging van de combinatie worden door de jury nagekeken alsook de
de veiligheid van het tuig.

degelijkheid en

- na goedkeuring en op een teken van de jury mag de slede bij punt B aangelegd
worden; .(de jury kan beslissen dat er niet mag gestart worden)
- na het aanpikken van de slede wordt er haltgehouden en wordt de jury gegroet
- de tijd gaat in bij het binnengaan van poort 1

- gebroken lijn
-rechte lijn door poorten 1 en 2
-gebroken lijn door poort 3
- de lepels
- de balletjes op de kegels afwerpen tijdens de rechte lijn door poorten 4,5 en 6

- L-wending
- neem poort 7 en wendt linksaf binnen het afgebakende vak door poort 8
- klavertje vier
- rij een klavertje vier door achtereenvolgend 4 gedeeltelijke voltes te maken te
beginnen door poort 9; links of rechts naar keuze, steeds op dezelfde hand.
De vier poorten van deze figuur vormen een kruis; door de twee tegenoverliggende
poorten steeds rechtdoor rijden (5x); na het doorrijden van de tweede poort (9’) een halve
volte rijden naar de eerstvolgende poort ; dit vier maal herhalen op dezelfde hand en
nogmaals rechtdoor door poort 9 en 9’.

- trekproef
- in poort 10 halthouden: het begin van de slede nog voor de poort
de last wordt verzwaard

de slede zonder stoppen trekken tot door poort 11
de slede afhaken (punt B).

- slalom
- de boomstam ophalen bij punt C
- slalommen door de poorten 12, 13 en 14

- de keertwending
in dit afgebakende vak twee maal een omkeert maken:

- het vak inrijden door poort 15; een linksomkeert maken en terugkeren door
de middelste poort
- rechtsom door poort 16 en nu een rechtomkeert maken
en opnieuw terugkeren door de middelste poort

- achterwaarts
- door poort 17 (links) de trechter binnenrijden tot het begin van de stam gelijk
ligt in de poort tussen de kegels
- de boom losmaken en achterwaarts uit de trechter komen door poort 18 en
steeds binnen het afgebakende vak blijven
- over de stam stappen en de last terug vastmaken

- traag
- tussen poort 19 en poort 20 zo traag mogelijk stappen zonder stoppen
(deze tijdsduur wordt afgetrokken van de totale tijd, en geldt als bonus)

- finish
- vanaf poort 20 mag terug een normale stap.
- bij punt C de kop van de boomstam zo precies mogelijk gelijk leggen met de kop
van de balken aan de zijkant.
- de last losmaken. (de tijd wordt nu afgeklokt)
- halthouden, groeten en de ring verlaten.
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‘VPvp**’

