
Blad 1 Proef 5C-2O2O - Afdelingsdressuur Zwaar B paarden

Rijbaan 8-tal 20/60, 4-tal 2Ol4O - Tussenafstand paarden 3m - Doorzitten

1 Over A-X-C binnenkomen in colonne met enen in

arbeidsdraí 1 m afstand. Bij C hoefslag links volgen.

Op A links formeert gelid (1m tussenruimte) en halthouder
op de lfln B-X-E. Groeten (alleen de commandant)

Vanaf de rechtervleugel met enen voonraarts in arbeidsdral

- 3m afstand, hoefslag links volgen.

Op H-E-K tweemaal door
een S van hand veranderen.

Van F tot B

schouderbinnenwaarts

Van H naar F van hand veranderen in
middendraf.

Van Ktot E schouderbinnenwaarts. Van M naar K van hand veranderen in

uitgestrekte draf.



Blad 2 Proef 5C - 2020 - Afdelingsdressuur Twaar B paarden

7 Bij C arbeidsstap. Op HEK wending
om de achterhand naar links. OP de

lijn AXC arbeidsdraf allen gelijk.

Hoefslag rechts volgen.

Bij A arbeidsstap.
Van K naar B van hand veranderen in
uitgestrekte stap.
Bii H arbeidsdraf allen seliik.

Bij A arbeidsgalop links aanspringen.
individueel

Bij B grote volte in middengaloP. Bij C slangenvolte met 3 bogen, alleen

de tweede boog in arbeidsdraf.
Bij B arbeidsdraf (individueel)



Blad 3 Proef 5C - 2020 - Afdelingsdressuur Zwaar B paarden
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Bij E door een S van hand

veranderen

Bij A arbeidsstaP
Op KEH wending om de achterhand naar rechts

Op de liin A-X-C arbeidsdraf. Hoefslag links volgen

Op HEK met enen links.

Halthouden op de middenlijn.

B

Vanaf de rechtervleugel met vieren een paardlengte

achteruvaarts, gevolgd door twee paardlengten voorwaarts en

halthouden' Daarna tweede vier een paardlengte achtenraarts
gevolgd door twee paardlengten voorwaarts en halthouden.

Voonnaarts in arbeidsdraf, allen geliik, hoefslag rechlqleltgnj-

Bij E arbeidsgalop rechts

aanspringen (individueel)

en grote volte.
Bij E hoefslag volgen.

Bij C slangenvolte met 3
bogen, tweede boog in

draf



Blad 4 Proef 5C- 2O2O - Afdelingsdressuur Zwaar B paarden
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Bij E grote volte in middengalop Bij B arbeidsdraf, individueel Bij A afirenden

Met enen volte 8 m rechts gevolgd door volte 8 m

links. Hoefslae links volgen.

23*
Algemene indruk, gehoorzaamheid, rust
aanleuning wendlngen en overgangen

24*
Discipline in de baan, wijze van

commanderen en

Presentatie

25
De uniformiteit en venorging

Op A links formeert gelid 1 m tussenruimte.
B-X-E halthouden. Groet (alleen de commandant)
Vanaf de rechtervleugel met enen in stap (1 m afstand).

Hoefslas links voleen. Voorbii A de riibaan verlaten.


