IBOP ALGEMEEN
De aanlegtesten voor KWPN-paarden zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van een paard voor de
sport. Door deel te nemen aan een aanlegtest krijgt de fokker of eigenaar meer informatie over de kwaliteiten van
zijn paard. Een jury beoordeelt zijn bewegingen en aanleg voor de sport.









Meldt je bij aankomst op het secretariaat voor de hoofdstelnummers.
U dient zelf te zorgen voor bevestigingsmateriaal.
Bij deelname aan een kwpn evenement dient u paard correct te zijn ingeënt. Dit wordt gecontroleerd in het
paspoort. Zonder geldig paspoort kunt u niet deelnemen!
Het registratiebewijs (papier) wordt ingenomen en vernieuwd in Ermelo indien uw paard wordt bevorderd,
aangeboden voor stamboekopname, of wordt overgemeten.
Bij alle deelnemende paarden wordt via chipcontrole de identiteit gecontroleerd.
De uitslag van de IBOP wordt bekendgemaakt na iedere groep, de paarden blijven daarbij in de baan.
De jury licht de beoordeling mondeling toe.
Een schriftelijke uitslag kunt u vinden op de KWPN site. En zal worden vermeld bij uw paard op MIJN KWPN.
Deelname aan stamboekopname bij IBOP is alleen mogelijk na de beoordeling onder het zadel.
Bij de IBOP is een mogelijkheid om het paard over te laten meten. Meld dit op de dag zelf bij het secretariaat.

DRESSUUR
Optoming:
 Hoofdstel met een bus- of watertrens.
 Geen hulpteugels toegestaan, ook niet bij het losrijden.
 Geen beenbescherming, pijpkousen noch bandages.
 Het gebruik van sporen en zweep is toegestaan.
 Hoofstelnummers zijn verplicht aan 2 kanten van het paard (bevestiging aan hoofdstel of zadeldek) en
worden uitgegeven door het secretariaat bij aanmelding op de dag zelf.
Beslag:
 Normaal beslag.
 zooltjes, leertjes, rubbers niet toegestaan.
Procedure:
De rijbaan is 20m x 40m.
De paarden zijn ingedeeld in een groep van 3 paarden (afwijking mogelijk 2 - 4), indien mogelijk op leeftijd.
Als eerste beoordeling toont de deelnemer de individuele proef. Die mag voorgelezen worden.
Daarna komen de paarden van een groep tegelijk in de baan en tonen verrichtingen op aanwijzing van de jury.
De volgende onderdelen worden gevraagd:
 Stap: arbeidsstap, vrij stap aan lange teugel
 Draf: arbeidsdraf, middendraf, hals strekken in draf op de grote volte
 Galop: arbeidsgalop, middengalop
 Driejarigen: tempowisselingen op lange zijde
 Vierjarigen: tempowisselingen op lange zijde en diagonaal + wijken voor de kuit
 Vijfjarigen: tempowisselingen op lange zijde en diagonaal + wijken voor de kuit +
schouderbinnenwaarts
De jury heeft de bevoegdheid hiervan af te wijken en de graad van africhting te laten prevaleren.
Cijferbalk:
Geslaagd bij 75 punten of meer.
Een stamboekmerrie met min. 70 EXT wordt ster bij 75 IBOP of meer.

Stap 2x

Draf 2x

Galop 2x

Dressuur
Houding &
Souplesse
balans

Rijdbaarheid/
bewerkbaarheid

Aanleg als
dressuurpaard

TOTAAL
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INDIVIDUELE IBOP PROEF DRESSUUR


A-F-B-M-C binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand



Van H naar F van hand veranderen



Bij A slangevolte met 3 bogen



Tussen F en A arbeidsstap



Van K naar M van hand veranderen



Tussen K en A arbeidsdraf



Bij B grote volte éénmaal rond; daarna bij B de hoefslag volgen in arbeidsgalop



Bij A grote volte, op de volte enkele sprongen verruimen



Tussen C en H arbeidsdraf



Van F naar H van hand veranderen in middendraf



Bij B grote volte, daarbij het paard de hals laten strekken



Bij F overgang naar stap



Bij K overgang naar draf



Bij E grote volte éénmaal rond, daarna bij E de hoefslag volgen in arbeidsgalop



Bij A grote volte, op de volte enkele sprongen verruimen



Tussen C en M arbeidsdraf



Van K naar M van hand veranderen in middendraf



Tussen K en A arbeidsstap



Bij A afwenden tussen X en G halthouden en groeten
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SPRINGEN
Bekijk eerst de algemene info op pagina 1!
Optoming:
 Hoofdstel met een bus- of watertrens.
 Geen hulpteugels toegestaan, dus geen martingaal, ook niet bij het losrijden.
 Pijpkousen voorbeen toegestaan.
 Bandages, strijklappen achterbeen en springschoenen niet toegestaan.
 Sporen en zweep is toegestaan.
Beslag:
Normaal beslag; zooltjes, leertjes, rubbers niet toegestaan.
Procedure:
De rijbaan is minimaal 20m x 50m.
De paarden zijn ingedeeld in een groep van 3 paarden (afwijking mogelijk 2 - 4), indien mogelijk op leeftijd.
De paarden komen per groep gezamenlijk binnen en tonen op verzoek van de jury:
Stap, draf en galop op de linker- en rechterhand met tempowisselingen.
Springen:
Aantal keren over grondbalken, opbouwen tot kruisje/steilsprong.
Indraven (linkerhand) lijntje kruisje (steilsprong), oxer op 1 galopsprong, gevolgd door oxer op drie galopsprongen.
Uit galop (rechterhand) lijntje steil-oxer.
De jury heeft de bevoegdheid van bovenstaande procedure af te wijken en afhankelijk van de graad van africhting
lichtere of zwaardere oefeningen te vragen. Op verzoek van de eigenaar mogen de hindernissen worden verhoogd.
Cijferbalk:
Springen
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Stap, Draf, Houding en balans tellen niet mee in de totaalscore van de IBOP.
Geslaagd bij 75 punten of meer. Een stamboekmerrie met min. 70 EXT. wordt ster bij 75 IBOP of meer.

Parcoursschets IBOP springen
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