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OMSCHRIJVING Bij deze challenge haal je de beste TREC-ruiter in jezelf naar boven. Maak een TREC-hindernis en oefen
deze met je (kamp)vrienden. 

TREC is een discipline die uit 3 onderdelen bestaat. In het eerste onderdeel zoek je de weg door middel
van kaart en kompas. Bij het tweede onderdeel worden je dressuurskills getest, en moet je zo traag
mogelijk galopperen en zo snel mogelijk stappen. Als laatste moet je als TREC-ruiter bewijzen dat je
hindernissen kan nemen die je zou kunnen tegenkomen op wandelingen met je paard. 

TREC RUITER IN WORDING 2.0

DRÉ DAAGT 
JULLIE  UIT!

Laaghangende takken
Opstappen aan de rechterkant
Achterwaarts aan de hand stappen
Slalom

Uit 25 TREC-hindernissen heeft Dré voor jullie vier hindernissen uitgekozen waar hij de challenge met
jullie wil aangaan. Kies twee hindernissen die jullie zelf bouwen en ook inoefenen.

De TREC-hindernissen die Dré gekozen heeft: 

STAPPENPLAN Stap 1: Kies twee hindernissen die jullie graag willen oefenen 
Stap 2: Bouw de hindernis na aan de hand van de juiste afmetingen (zie tekening)
Stap 3: Oefen de hindernissen tot je ze helemaal beheerst
Stap 4: Maak een leuk filmpje van jullie oefenles TREC
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#fieropmijnsport
volg jij ons al?
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OEFENING laaghangende takken opstappen aan de rechterkant

Rij onder de laaghangende takken door zonder de takken te raken. Stijg zonder hulpmiddelen op je paard en zorg ervoor dat het paard de cirkel niet
verlaat. Zorg daarbij dat je in correcte houding op het paard zit. Je kan dit langs beide
flanken proberen uitvoeren.

BENODIGDHEDEN 6 à 10 staanders in verstelbare hoogte van 1,2 tot 2,1m
3 à 5 ‘takken’ of horizontale balken

stopwatch
markering om de cirkel aan te duiden (zoals verf, gips, zand...)

BOUWEN VAN DE 
HINDERNIS

Zorg ervoor dat de poorten minimaal 2m breed zijn. Maak een cirkel met een diameter van 2,5 meter.

VARIATIE
Maak de oefening moeilijker door dit in een snellere gang uit te voeren. Je kan de
oefening ook moeilijker maken door de hoogte van de takken te verlagen.

Maak de oefening moeilijker door op te stijgen en het paard en ervoor te zorgen dat
het paard ook de voeten niet beweegt.

Je kan de oefening ook moeilijker maken door de tijd op te nemen. Zodra de ruiter of
het paard dan een voet in de cirkel zet, begint de tijd. Zodra beide voeten correct in
de stijgbeugels zitten stopt de tijd.

TREC RUITER IN WORDING 2.0
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OEFENING achterwaarts aan de hand stappen slalom

Neem het paard aan de hand en laat het achterwaarts gaan. Zonder onderbreking
van snelheid en zonder de balken aan te raken.

Rij door het slalomparcours zonder de staanders aan te raken.

BENODIGDHEDEN 4 balken van 3m lang 4 à 6 staanders
Markering (zoals balken, zand,…) om de begrenzing links en rechts aan te geven

BOUWEN VAN DE 
HINDERNIS

Leg de balken in een rechte lijn en voorzie een minimale afstand van 0,9m tussen de
twee lijnen.

Maak een slalomparcours zoals hieronder afgebeeld:

VARIATIE Maak de oefening moeilijker door de snelheid niet te onderbreken en de balken niet
aan te raken.

Je kan het ook moeilijker maken door op het paard te zitten en achterwaarts te
rijden.

Maak de oefening moeilijker door dit in een snellere gang uit te voeren. Je kan de
oefening ook moeilijker maken door de ruimte tussen de staanders te verkorten
naar 5m bijvoorbeeld.

TREC RUITER IN WORDING 2.0

Zet de staanders uit elkaar met een afstand van 6m.
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