Vierjarigen
✓ Zowel lichtrijden als doorzitten is toegestaan in draf
✓ Geef de combinaties de tijd de baan te verkennen, zowel linksom en rechtsom en laat de combinaties
ook al één of meerdere keren over de korte diagonaal van hand veranderen en begin op teken van de
jury
Beginnen in arbeidsdraf op de linkerhand (laat de paarden hier één of meerdere malen rondgaan)
B volte 15 meter
Lange zijde bij H enkele passen verruimen en voor V overgang terug tonen naar arbeidsdraf
Korte zijde bij A afwenden en wijken voor het linkerbeen
Over korte diagonaal (S-P) van hand veranderen en in arbeidsstap overgaan daarna weer in arbeidsdraf
overgaan
E volte 15 meter
Lange zijde bij M enkele passen verruimen en voor P overgang terug tonen naar arbeidsdraf
Korte zijde bij A afwenden en wijken voor het rechterbeen
Tussen C en M in arbeidsstap overgaan
Bij B via de korte diagonaal van hand veranderen en het paard de hals laten strekken
Korte zijde bij A het paard weer in de hand stellen en in arbeidsdraf overgaan
Bij B grote volte en linkergalop aanspringen, na eenmaal rond de hoefslag volgen
Korte zijde bij C in arbeidsdraf overgaan
Bij E grote volte, tussen E en B arbeidsgalop links aanspringen en twee-maal rond, de tweede grote volte
enkele sprongen verruimen en weer overgang terug tonen, daarna bij E de hoefslag volgen
F-X-H van hand veranderen over de diagonaal en een overgang naar de arbeidsdraf maken
Bij B grote volte en rechtergalop aanspringen, na eenmaal rond de hoefslag volgen
Op de korte zijde in arbeidsdraf overgaan
Bij E grote volte, tussen E en B arbeidsgalop rechts aanspringen en twee-maal rond, de tweede grote volte
enkele sprongen verruimen en weer overgang terug tonen, daarna bij E de hoefslag volgen
Bij B grote volte en na enkele meters in arbeidsdraf overgaan en het paard de hals laten strekken, op de
grote volte blijven
Vanuit halsstrekken naar vrije stap, daarna de hoefslag volgen

Vijfjarigen
✓ Doorzitten, er wordt gereden zonder zweep. In middendraf naar keuze lichtrijden/doorzitten, dat
geldt ook voor halsstrekken in draf
✓ Geef de combinaties even de tijd de baan te verkennen en begin op teken van de jury
Beginnen in arbeidsdraf op de linkerhand
Lange zijde H-K enkele overgangen tonen arbeidsdraf - middendraf
P een volte 10 tot 12 meter, gevolgd door ongeveer 20 meter schouderbinnenwaarts
Over de diagonaal H-F van hand veranderen en tweemaal een overgang tonen naar arbeidsstap en na
enkele passen aandraven
V een volte 10 tot 12 meter, gevolgd door ongeveer 20 meter schouderbinnenwaarts
Tussen B en P in arbeidsstap overgaan
K-M van hand veranderen en daarbij het paard de hals laten strekken
Korte zijde bij C paard weer in de hand stellen en aandraven
Op korte zijde bij A aanspringen in linkergalop
Lange zijde F-M arbeidsgalop
Op korte zijde bij C volte 10 tot 12 meter
Lange zijde H-K enkele overgangen tonen arbeidsgalop - middengalop
Op korte zijde bij A arbeidsdraf
Over diagonaal H-F van hand veranderen, enkele overgangen tonen arbeidsdraf - middendraf
Op korte zijde bij A aanspringen in rechtergalop
Lange zijde K-H arbeidsgalop
Op korte zijde bij C volte 10 tot 12 meter
Lange zijde M-F enkele overgangen tonen arbeidsgalop - middengalop
Op de korte zijde bij A overgang arbeidsdraf
Midden van de lange zijde bij B grote volte, op de volte het paard de hals laten strekken daarbij
lichtrijden/doorzitten naar keuze, na maximaal anderhalf maal rond een overgang maken naar de
arbeidsstap
Paarden in de hand stellen (nog steeds op grote volte) tussen B en E, enkele tempowisselingen
(middenstap – arbeidsstap) in stap tonen, volte maximaal éénmaal rond, daarna stap aan de lange teugel
en hoefslag volgen

Zesjarigen
✓ Doorzitten, er wordt gereden zonder zweep.
✓ Geef de combinaties even de tijd de baan te verkennen en begin op teken van de jury
A beginnen in arbeidsdraf, doorzitten, op de rechterhand
K-H lange zijde met 2x schakelen, naar middendraf en terug naar arbeidsdraf
R-P minimaal 15 meter schouderbinnenwaarts
P-V halve grote volte 20 meter
Van E naar M wenden
H-E minimaal 15 meter schouderbinnenwaarts
E-B halve grote volte 20 meter
H-X-F uitgestrekte draf
Tussen F en A een overgang maken naar arbeidsstap
Van K naar B van hand veranderen in uitgestrekte stap
Tussen B en R overgang naar arbeidsstap
R-S halve grote volte in middenstap
S-E arbeidsstap en bij E een overgang naar arbeidsdraf
Voorbij A afwenden en appuyeren naar links in arbeidsdraf, minimaal 5 meter en maximaal 10 meter zijwaarts. Daarna
voorwaarts, op korte zijde hoefslag volgen
Voorbij A afwenden en appueren naar rechts in arbeidsdraf, minimaal 5 meter en maximaal 10 meter zijwaarts. Daarna
voorwaarts, op korte zijde hoefslag volgen
Bij H verzamelde galop links aanspringen
S-K overgangen verzamelde galop – middengalop – verzamelde galop (tussen 10 en 15 meter middengalop tussen 5
en 10 meter verzamelde galop)
Bij A slangenvolte met 3 bogen, tweede boog in contragalop
E-F van hand veranderen, bij benaderen A-C lijn een eenvoudige galopwissel naar rechts
K-H uitgestrekte galop
Bij C slangenvolte met 3 bogen, tweede boog in contragalop
E-M van hand veranderen, bij benaderen A-C lijn een eenvoudige galopwissel naar links
E grote volte, na passeren A-C lijn galop verruimen, daarna voor E terug naar verzamelde galop
Korte zijde bij A overgang arbeidsdraf
F-X-H diagonaal met 2x schakelen naar middendraf en terug naar arbeidsdraf
Bij B halsstrekken in draf op de grote volte voor minimaal een halve grote volte. Naar keuze doorzitten/lichtrijden.
Daarna overgang naar arbeidsstap

