
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROEF DRESSUURBELOFTE 4-6 JAAR: deze proef wordt voorgelezen 
 

 Lichtrijden in draf 

 Geef de combinaties even de tijd de baan te verkennen en begin op teken van de jury 

 Beginnen in draf op de linkerhand 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen middendraf (1x) 

 Korte zijde afwenden en wijken voor het linkerbeen (1x) (4-jarigen 5 meter) 

 Over de diagonaal van hand veranderen in middendraf 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen middendraf (1x) 

 Korte zijde afwenden en wijken voor het rechterbeen (1x) (4-jarigen 5 meter) 

 midden van de lange zijde grote volte E of B, (1x rond) 

 Aanspringen in de rechtergalop (op de grote volte) (totaal 1x rond) 

 Hoefslag volgen 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen middengalop (1x) 

 Overgang naar draf en van hand veranderen over diagonaal/overgang op diagonaal 

 Midden van de lange zijde grote volte B of E (1x rond) 

 Aanspringen in galop links (op de grote volte) 

 Hoefslag volgen 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen middengalop (1x) 

 Midden van de korte zijde grote volte A of C (1x rond) daarna overgang naar draf en hoefslag volgen 

 Pony hals laten strekken in draf op de volte bij B of E (1x rond) 

 Overgang maken naar stap (dus hals strekken in stap op de grote volte) 

 Hoefslag volgen en pony’s in de hand stellen 

 Eén voor één opstellen voor de jury op de lijn E, X, B zodat het exterieur van opzij beoordeeld 

 kan worden, tot de jury het teken geeft dat combinatie weer mag doorstappen 

 In stap rijbaan verlaten 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROEF DRESSUURBELOFTE 7 JAAR EN OUDER: deze proef wordt voorgelezen 
 

 Doorzitten en/of lichtrijden 

 Geef de combinaties even de tijd de baan te verkennen en begin op teken van de jury 

 Beginnen in draf op de linkerhand 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen uitgestrekte draf 

 Lange zijde volte 10 tot 12 meter 

 Lange zijde 20 meter schouderbinnenwaarts (1x) 

 Over de diagonaal van hand veranderen in uitgestrekte draf 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen uitgestrekte draf 

 Lange zijde volte 10 tot 12 meter 

 Lange zijde 20 meter schouderbinnenwaarts (1x) 

 Bij B of E op de grote volte en de pony de hals laten strekken (1x rond) daarna pony in de 

 hand stellen en op de grote volte aanspringen in de rechtergalop weer 1x rond daarna 

 hoefslag volgen 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen uitgestrekte galop 

 Op lange zijde volte 10 tot 12 meter 

 Overgang naar draf 

 Over diagonaal van hand veranderen 

 Aanspringen in galop links (op grote volte) 

 Lange zijde tegenover de zijde waar de jury plaats heeft genomen uitgestrekte galop 

 Op lange zijde volte van 10 tot 12 meter 

 Op grote volte bij E of B overgang maken naar draf na 1x rond op de volte een overgang maken naar 

stap daarna hoefslag volgen 

 Lange zijde uitgestrekte stap daarna op de korte zijde op de grote volte in vrije stap 

 Eén voor één opstellen op de lijn E, X, B voor de jury zodat het exterieur van opzij beoordeeld 

 kan worden, tot jury het teken geeft dat combinatie weer mag doorstappen 

 In stap rijbaan verlaten 


