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Accenten Beoordeling dressuur
Opstijgen op een 

stilstaand paard. 

Opnemen van de 

teugels en 

stijgbeugels.

Ruiters wenden af op de middellijn met paard aan de hand, 

stijgen op en nemen de rechterhand.
G/NG G/NG G/NG G/NG

Toepassen van de 

juiste hulpen en het 

daaraan gekoppelde 

resultaat. De houding.

Oefeningen in stap: de ruiters rijden achter elkaar een 

diagonaal of een cirkel en individueel een volte halve baan 

en/of door een S van hand veranderen.

G/NG G/NG G/NG G/NG

Kunnen op het juiste 

been draven. 

Houding. Hulpen.

Oefeningen in draf: diagonalen, cirkels, afwenden op korte of 

lange zijde
G/NG G/NG G/NG G/NG

Evenwicht kunnen 

houden. Niet storen.

Oefening in draf: de ruiters zitten max. één hoefslagronde 

door.
G/NG G/NG G/NG G/NG

Van en naar de groep 

rijden. Herkennen van 

de juiste galop.

Oefeningen in galop: individueel aangalopperen vanuit draf 

in een wending. Het maken van een cirkel in de juiste galop. 

Daarna aansluiten bij de andere ruiters. 

G/NG G/NG G/NG G/NG

Van en naar de groep 

rijden. 

Tempocontrole.

Oefeningen in galop: op de andere hand aangalopperen, 

vanuit draf doorzitten. Het maken van een cirkel in de juiste 

galop. Het maken van een progressieve overgang naar draf, 

stap en halt.

G/NG G/NG G/NG G/NG

Gedragingen als ruiter, verzorging van het paard, onderhoud 

en zorg van het materiaal, kledij, omgang met het paard, 

zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en algemene prestatie.

G/NG G/NG G/NG G/NG

Ruiters wenden af en stijgen af. G/NG G/NG G/NG G/NG

G/NG G/NG G/NG G/NG

Tactiek van de ruiter

     - Controle* G / NG G / NG G / NG G / NG

     - Tempo (te hoog / te laag) G / NG G / NG G / NG G / NG

     - Lijnen* G / NG G / NG G / NG G / NG

Techniek van de ruiter

     - Uit de rug en uit de mond* G / NG G / NG G / NG G / NG

     - Verlichte zit* G / NG G / NG G / NG G / NG

G/NG G/NG G/NG G/NG

G/NG G/NG G/NG G/NG

TOTALE BEOORDELING DRESSUUR

ATTITUDE VAN DE SPORTER (tijdens volledige examenperiode*)                         
*Opgelet: indien de sporter hierop niet slaagt, vervallen de resultaten van springen en dressuur

Info! G= geslaagd  NG= niet geslaagd. Niet geslaagd is wanneer de deelnemer niet geslaagd is op één van de oefeningen in vet 

aangeduid of wanneer hij vier keer niet geslaagd is op de niet vette onderdelen. 

Beoordeling springen
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Protocol ruiterbrevet A praktijk

Datum: ……...………….....                       Plaats:: …………………………………………

controle optoming!

                      

TOTALE BEOORDELING SPRINGEN

NAAM + HANDTEKENING JURY
Info springen

3 weigeringen over gans het parcours = niet slagen
Hulp nodig = niet slagen
Val = niet slagen en te voet de piste verlaten
Op onderdelen met een * MOET je slagen, anders ben je niet geslaagd voor het 


