
   

 

 

Dressuurproef  4 jarige eventing paarden                    ( FINALE 01-06-22) 

  

  

1. AXC binnenkomen in draf  
2. C linkerhand  
3. E volte 12-15 meter ( links)  
4. A- afwenden  
5. Na enkele paardlengtes min. 5 meter wijken linkerbeen ( daarna rechtuit )  
6. Tussen H en E overgang arbeidsstap   
7. Bij E afwenden  
8. Op de lijn EXB halthouden en enkele seconden stilstaan  
9. Voorwaarts in stap B op de rechterhand  
10. Tussen B en F overgang draf  
11. A- afwenden  
12. Na enkele paardlengtes min . 5 meter wijken rechterbeen ( daarna rechtuit)  
13. BEB grote volte en het paard de hals laten strekken  
14. B hoefslag volgen  en tussen B en F Teugels op maat maken  
15. KXM van hand veranderen en enkele passen middendraf ( lichtrijden)  
16. EBE grote volte  
17. Tussen B en E galop links aanspringen en bij E de hoefslag volgen  
18. A- grote volte en enkele sprongen middengalop  
19. M overgang draf 
20. KDE linksomkeert 
21. BEB grote volte 
22. Tussen E en B in galop rechts aanspringen en bij B de hoefslag volgen  

23. A- grote volte enkele sprongen middengalop  

24. Daarna doorgaan richting H1 van het springparcours  
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Dressuurproef  5 jarige eventing paarden       ( FINALE 01-06-22 ) 

  

1. AXC binnenkomen in draf  
2. C linkerhand  
3. E volte 12-15 meter ( links)  
4. A- afwenden  
5. D wijken voor het linkerbeen tot M  
6. Tussen H en E overgang arbeidsstap  
7. E afwenden  
8. Op de lijn EXB halthouden en enkele seconden stilstaan  
9. Voorwaarts in stap bij B op de rechterhand  
10. Tussen B en F overgang draf  
11. A- afwenden  
12. D wijken voor het rechterbeen tot H  
13. BEB grote volte en het paard de hals laten strekken  
14. B hoefslag volgen en de teugels op maat maken  
15. KXM van hand veranderen en enkele passen middendraf ( lichtrijden)  
16. EBE grote volte  
17. Tussen B en E galop links aanspringen en bij E de hoefslag volgen  
18. F- M enkele sprongen middengalop  

19.  E overgang draf 

20. KDE linksomkeert 
21. BEB grote volte 
22. Tussen E en B in galop rechts aanspringen en bij B de hoefslag volgen  

23. K- H enkele sprongen middengalop  

24. Daarna doorgaan richting H1 van het springparcours 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


