
Rijvaardigheidsproef Dressuur 

Algemeen Doorzitten tenzij lichtrijden wordt gevraagd 
Piste van 20m x 40m 

 

  
Tijdsindeling Opgelegde oefeningen 

Na de proef volgt een mondelinge bevraging van de 

ruiter (5 min.) 

  
Beoordeling De rijvaardigheidsproef is geen dressuurproef, maar zijn opgelegde oefeningen die beoordeeld worden door 

examinatoren.De opgelegde oefeningen moeten in onderstaande volgorde gereden worden. 

De examinatoren bepalen voor elke oefening of de ruiter een voldoende of onvoldoende behaalt. 

In totaal moet de ruiter 20 voldoendes halen om te kunnen slagen. Een geslaagde oefening met een (*) geldt 

als 2 voldoendes.De ruiter moet sowieso 2 voldoendes halen op de algemene beoordeling om te kunnen slagen aan de 

rijvaardigheidsproef.De kwaliteit van het paard en de beweging is niet bepalend. Doorslaggevend is wel de zit en de 

inwerking van de hulpen. Deze dienen een demonstratieve waarde te hebben. 

Bij een val van de ruiter en/of val van het paard wordt de combinatie uitgesloten. 
 

Opgelegde oefeningen 
PTN        Totaal 

1 AC Binnenkomen in arbeidsdraf     
2 C Rechterhand     
3 KXM Van hand veranderen in middendraf, lichtrijden     
4 M Arbeidsdraf     
5 C Afwenden     
6 GK  

K 
Wijken voor de linkerkuit (*)  
Hoefslag volgen 

    

7 A 
Tussen AF 

Grote cirkel, lichtrijden, en aan de open zijde de hals laten strekken (*) 
Teugels op maat nemen 

    

8 F Doorzitten     
9 BH Van hand veranderen 

Voor en na middellijn 4 passen uberstreichen (*) 
    

10 C Afwenden     
11 GF Wijken voor de rechterkuit (*)     
12 AX Halve cirkel     
13 XA Arbeidsgalop rechts, halve cirkel (*), daarna hoefslag volgen     
14 KEH Middengalop     
15 H Arbeidsgalop     
16 C Cirkel 

Verkleinen van de grote cirkel tot een volte richting 10 meter waarbij de galoppassen 

worden verkort. Nadien weer spiraalsgewijs openen (*). Max. tss 5 en 7 omwentelingen. 

    

17 

18 

C Arbeidsgalop. Hoefslag volgen.     
FD Halve volte halve baan in verzamelde galop rechts     

19 Tussen DX Middenstap (*)     
20 X 

Tussen XE 
Halve volte halve baan links  
Verzamelde galop links 

    

21 E Hoefslag volgen in verzamelde galop     
22 A Cirkel met opbouw naar middengalop     
23 A Arbeidsgalop     
24 FM Slangenlijn 1 boog, 5 meter (gebroken lijn) (*)     
25 E Arbeidsdraf     
26 A Halthouden 

3 à 4 passen achterwaarts, waarna dadelijk voorwaarts in middenstap (*) 
    

27 Tussen FB Lange teugel     
28 

 

* Impuls 
(activiteit van de bewegingen, gecontroleerde voorwaartse drang) 

  
29 

 

* De ontspannen en in aanleuning gaande pony 
(ontspannen beeld, correct contact hand ruiter/mond pony) 

  
30   De houding en zit van de ruiter 

(hoofd/romp, armen/handen, benen/voeten) 
  

31 

 

  De gehoorzaamheid van de pony (ongedwongenheid) en het effect van de hulpen 
(hand/teugel, zit, benen, sporen/zweep) 

  
  Totaal  310  


