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Soorten examens 
 

Examens kunnen onder verschillende vormen georganiseerd worden:  

Gesloten examens 
 
Organisaties (clubs, verenigingen en privé-instanties) bieden ruiters/amazones voorbereidende 
lessen aan gegeven door een ervaren lesgever (bij voorkeur gediplomeerd), hebben eventueel 
paarden ter beschikking, coördineren de inschrijvingen en het verloop van het examen, enz. 

Open examens 
 
Deze examens staan open voor iedereen, d.w.z.: ruiters/amazones die voldoende rijvaardig zijn 
om de praktische proeven af te leggen en zelfstandig de theoretische bundel ‘Brevetten 
Amerikaanse rijkunst’ hebben doorgenomen, kunnen zich inschrijven. De organisatoren dienen 
hun kostprijs voor het examen duidelijk door te geven aan de betreffende federatie.  

Gemengde examens 
 
Dit zijn gesloten examens waar externe kandidaten ook worden toegelaten. Hier dient eveneens 
de kostprijs voor het examen doorgegeven te worden aan de betreffende federatie.  
 
OPGELET! 
Alle ruiterbrevetten worden als 1 geheel beschouwd, het is NIET mogelijk om slechts één 
onderdeel van het examen af te leggen. Bijvoorbeeld enkel praktijk of enkel theorie afleggen kan 
NIET! 
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Verloop van de brevetafname 
 
Een examendag bevat volgende onderdelen: 

• Controle van de deelnamevoorwaarden en/of vrijstellingen; 
• Overlopen van de dagorde; 
• Praktische examenproeven; 
• Theoretisch examen (schriftelijk en eventueel mondeling); 
• Evaluatie (met indien mogelijk deliberatie en proclamatie). 

Amerikaanse rijkunst brevet A 

Het examen bestaat uit een theoretisch deel en praktische proeven (4  praktijk                     
onderdelen) waarbij men op alle onderdelen minstens geslaagd moet zijn (50%). Indien je niet 
geslaagd bent kan je vrijstellingen krijgen voor alle onderdelen waarop je geslaagd bent.  

De theoretische proef 
 

Schriftelijk 
 
De theoretische proef wordt in regel schriftelijk afgelegd en gaat altijd vooraf aan het praktijk 
examen. De examinator zal vragen stellen over de volledige theorie van het brevet A.  
 
Een tweede gedeelte van de theoretische proef gaat over het onderdeel verkeer. 
Er kunnen meerkeuzevragen en open vragen gesteld worden. Je examen wordt de dag zelf nog 
door de examinator verbeterd. Indien de examinator het nodig vindt, kan hij/zij een bijkomende 
mondelinge proef voorstellen. De examinator kan dan nagaan of je eventuele tekorten uit de 
schriftelijke proef mondeling kan aanvullen. 
 
Het examen kan niet op voorhand worden afgelegd worden door de organisator. 
 
In uitzonderlijke gevallen (bv. zware dyslexie) kan de theoretische proef in overleg met de 
examinator volledig mondeling worden afgelegd. Dit moet, bij het inschrijven, aan de organisator 
gemeld worden. De organisator neemt hiervoor vooraf contact op met de examinator. 
 
De praktische proeven 

Deze proeven gebeuren niet op wedstrijdniveau. De examinator oordeelt hier vanuit volgend 
standpunt: “zou deze ruiter bekwaam zijn om deel te nemen aan een wedstrijd” (is niet hetzelfde 
als winnen) en hanteert daarvoor een specifieke puntendeling.  
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Praktijk Showmanship 

• De ruiter voert individueel de opgelegde “Showmanshipproef “ uit. De examinator 
volgt hierbij het voorgeschreven protocol.  
De examinator beoordeelt de verzorging van het paard (poetsen en showklaar 
maken), de persoonlijke verzorging en houding van de ruiter én of de ruiter zijn paard 
correct kan begeleiden en showen aan de hand. 

Praktijk Horsemanship 
 

• De examinator heeft het recht elk onderdeel van de eindtermen te toetsen. Hij is 
hiertoe echter niet verplicht (bv. niet alle deelnemers moeten het paard poetsen, 
vastbinden, opzadelen enz.). Hij moet echter zorgvuldig nagaan of elke ruiter 
voldoende zelfstandig met het paard kan omgaan.  

• Er mogen meerdere ruiters gelijktijdig de praktische proef afleggen. De examinator 
of verantwoordelijke mag hierbij instructies geven (zie protocol). De examinator 
moet steeds aanwezig zijn in de piste. De examinator let er op dat elke ruiter 
voldoende bekwaam is om een paard te berijden en te besturen.  

Praktijk Pleasure 

• De examinator zal alle ruiters gezamenlijk beoordelen volgens het opgestelde 
protocol. De examninator zal de instructiecommando’s geven: 
walk, jog, trot, extended trot, lope en reverse, de back-up (achterwaarts gaan). De 
opgelegde commando’s worden individueel aan de examinator gedemonstreerd op 
diens aanvraag. De examinator moet in de piste aanwezig zijn. 

Praktijk Trail 

• Het trailparcours  gebeurt als vierde onderdeel van de praktische proeven. Ook hier 
is de belangrijkste opdracht van de examinator te controleren of de ruiter bekwaam 
de verschillende hindernissen op een veilige en paardvriendelijke manier te nemen. 
Voor deze trailproef kan de examinator een globale beoordeling geven. Voor het 
quoteren let men hier vooral op de veilige uitvoering (voor paard en ruiter).  
Op deze praktische proef, nl. het overschrijden resp. nemen van de verschillende 
verplichte hindernissen in de piste (leiden/binnenkomen en opstijgen, de poort, de 
brug, de trot-over, de sprong (40 cm max), de back up, het vierkant, het halt houden 
en afstijgen), zal de examinator steeds zal aanwezig zijn.              

Tip: alle praktijkproeven zijn geïllustreerd op www.paardensport.vlaanderen > 
brevetten > brevetten Amerikaanse rijkunst > eindtermen.                          
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Deliberatie en proclamatie 
 

Enkel de examinator beslist over het wel of niet slagen van de kandidaten. Het resultaat wordt 
ingevuld op de verzamelstaat en ondertekend door de examinator.  
 

Enkel de globale uitslag wordt meegedeeld. Indien je niet geslaagd bent kan je vernemen of je al 
dan niet een vrijstelling behaald hebt. Je zal van de examinator de dag zelf een attest krijgen met 
je eventuele vrijstellingen. Dit attest moet voorgelegd worden bij het herexamen.  
 
Belangrijk!  
Indien je de dag van het examen geen attest “bevestiging van resultaten”  kan voorleggen aan de 
examinator kan je geen vrijstelling krijgen en moet het volledige examen afgelegd worden. 
 

Eindtermen 
 

Toelatingsvoorwaarde: minstens 11 jaar zijn (kalenderjaar). 
 

 

Theorie 
• De ruiter kent het theoretische aspect van :  

o Verhouding en omgang tussen mens en paard 
o Beoordeling van de juiste conformatie van het paard  
o De beenstanden van het paard  
o De voet (inwendig en uitwendig) van het paard 
o De hoefverzorging 
o De voeding van het paard (basisprincipes) 
o De zintuigen van het paard 
o De basispsychologie van het paard, lichaamstaal 
o De in acht te nemen regels voor het binnen halen en buiten zetten van 

paarden op de weide 
o De verschillende onderdelen van de Amerikaanse Rijkunst 
o De meest gebruikte Engelse woordjes uit de Amerikaanse Rijkunst 
o Het leiden en “showen” van het paard (Horsemanship) 
o De basisprincipes voor het rijden van een Pleasure-proef, een Horsemanship-

Reiningproef en een Trailparkoers 
▪ Het gebruik van de natuurlijke hulpen 
▪ De balans van het paard, rijden in evenwicht 
▪ De weg naar de nageeflijkheid   
▪ De zit over hindernissen (o.a. cavaletti en sprong) 
▪ Het overwinnen van de trail hindernissen voor het A-brevet 

• De ruiter kent het praktisch aspect van:  
o De verkeersreglementen en voorschriften i.v.m. ruiter en verkeer, optoming 

van het paard en uitrusting van de ruiter in de Amerikaanse rijkunst. Hij kent 
ook de voorschriften voor een respectvol gedrag in en tegenover de natuur 
en mederuiters. De ruiter is bekwaam om, al dan niet onder begeleiding 
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(naargelang de leeftijd) op een veilige manier een buitenrit te maken en het 
paard op te laden. 

Praktijk 
• Praktijkproef “Showmanship” 

o De ruiter toont aan dat hij op een correcte manier zijn paard kan leiden, er de 
controle over heeft en het kan “showen”. 

o De jury beoordeelt de verzorging van het paard (poetsen en showklaar 
maken), de persoonlijke verzorging en houding van de ruiter én of de ruiter 
zijn paard correct kan begeleiden en showen aan de hand. 
 

• Praktijkproef “Horsemanship” 
o De ruiter haalt zelfstandig een paard, bindt het vast en poetst het en toomt 

het op. Het jurylid mag dit controleren.  
o De ruiter rijdt te paard en kan zijn praktijkpattern behoorlijk uitvoeren 

 
• Praktijkproef “Trail”  

o De ruiter zal individueel de hindernisproef “Trail” afleggen (bijlage 3).  
o Voor het onderdeel “lossen/laden van een paard” mogen de kandidaten 

tussen de 12 en de 18 jaar, begeleid worden door één persoon. Dit 
proefonderdeel moet wel degelijk gebeuren volgens de overeengekomen een 
voorgeschreven regels. 

o Trail : De trail-hindernissen bestaan uit volgende maten : 

1. Leiden, opstijgen (volgens voorgeschreven wijze) 
2. Poort : moet in één geheel opgehangen en stabiel zijn, afmetingen : 

lengte 2m, hoogte 90 cm en minstens 1.30 m boven de grond hangen 
3. Brug : zonder scherpe kanten, indien er een leuning aan is bevestigd zal 

deze uit slechts één dwarslat bestaan uit veiligheidsoverwegingen, sterk 
genoeg om het gewicht van paard én ruiter te dragen (650 Kg),  
afmetingen :1,20 m breedte op 2 m lengte, max. 25 cm. hoogte 

4. Trot-over (cavaletti) : afstand tussen de balken is 90 cm., aantal 4 
5. Sprong : maximaal 40 cm hoogte met gekruiste balken  (komt overeen 

met de gemiddelde omtrek van een boomstronk) 
6. Back-up tussen 2 rechte balken : breedte 1,50 m, lengte +/- 3m. 
7. Vierkant : afstand 2,5 m x 2,5 m 
8. Halt houden en afstijgen (volgens voorgeschreven wijze)  

• Praktijkproef “Pleasure” 
o Enkele trainingsfiguren rijden in stap, draf en galop 
o Op het juiste been aangalopperen 
o  Op de juiste manier omkeren (reverse) 
o Een overgang maken van galop (lope) achtereenvolgens naar de draf 

(jog/extended jog), de stap (walk), halt houden (whoa) en het achterwaarts 
gaan (back-up) 

o De ruiter stoort het paard zo weinig mogelijk in de rug en in de mond.  
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o De ruiter zadelt en toomt zelfstandig het paard af en doet de naverzorging. 
Het jurylid mag dit controleren. 

Opgelet! Jonge ruiters tot 14 jaar  

Deze mogen, uit veiligheidsoverwegingen zich laten bijstaan tijdens de voorbereidingen tot de 
verschillende proeven  (grooming hulp) behalve daar waar de kennis van de ruiter getest wordt 
door het jurylid. Zij moeten echter wel de proeven alleen rijden. 

Het bekwaamheidsattest 
 
Wedstrijdruiters vanaf 7 jaar en jonger dan 11 jaar dienen in het bezit te zijn van een 
bekwaamheidsattest (is NIET gelijk aan het ruiterbrevet Eerste Graad en NIET gelijk aan de 
bekwaamheidsproef LRV) om hun licentie te kunnen aanvragen bij Paardensport Vlaanderen.  
 
Het bekwaamheidsattest bestaat uit de praktijk van het Amerikaanse rijkunst brevet A waarbij 
men op de 4 onderdelen minstens 50% moet halen. Indien je niet geslaagd bent kan een 
vrijstelling bekomen worden alleen voor het onderdeel waarvoor je geslaagd bent. De ruiters 
ontvangen van de examinator, op de dag van het examen, het formulier “bevestiging van de 
resultaten”.  
 
Indien je  later nog je Amerikaanse rijkunst brevet A wil behalen dien je enkel nog de theorie af te 
leggen van het Amerikaanse rijkunst brevet A. Je betaalt €16 incl. BTW voor het afleggen van de 
praktijk. Wanneer je je bekwaamheidsattest Amerikaanse rijkunst kan voorleggen, betaal je 11€ 
incl. BTW voor het afleggen van de theorie. 
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Amerikaanse rijkunst brevet B 
 
Het examen bestaat uit een theoretisch deel en praktische proeven                                                                                                                                                                                  
(4 onderdelen) waarbij men op alle onderdelen minstens 50% moet halen.  
Indien je niet geslaagd bent kan je vrijstellingen krijgen voor alle onderdelen  
waarop je geslaagd bent.      
                                                                                         

De theoretische proef 
 
De theoretische proef wordt in regel schriftelijk afgelegd en gaat altijd vooraf aan het praktijk 
examen. 
 
De examinator zal vragen stellen over de volledige theorie van het brevettenboek. Er kunnen dus 
ook nog vragen komen uit het gedeelte van het A-brevet. Enkel het onderdeel verkeer wordt niet 
meer bevraagd. Er kunnen meerkeuzevragen en open vragen gesteld worden. Je examen wordt 
de dag zelf nog door de examinator verbeterd. 
 
Indien de examinator het nodig vindt, kan hij/zij een bijkomende mondelinge proef voorstellen. 
De examinator kan dan nagaan of de je eventuele tekorten uit de schriftelijke proef mondeling 
kan aanvullen. 
 
Het examen kan niet op voorhand worden afgelegd door de organisator. 
 
In uitzonderlijke gevallen (bv. zware dyslexie) kan de theoretische proef in overleg met de jury 
volledig mondeling worden afgelegd. Dit moet, bij het inschrijven, aan de organisator gemeld 
worden. De organisator neemt hiervoor vooraf contact op met de examinator.  
 
De praktische proef 

Deze proeven worden niet gereden op wedstrijdniveau. De examinator oordeelt hier vanuit 
volgend standpunt: “zou deze ruiter bekwaam zijn om deel te nemen aan een wedstrijd” (is niet 
hetzelfde als winnen) en hanteert daarvoor een specifieke puntendeling.  
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Praktijk Showmanship 

• De ruiters voert individueel de opgelegde ‘Showmanshipproef’ uit. De examinator 
volgt hierbij het voorgeschreven protocol. De proef gebeurt niet op wedstrijdniveau.  
De examinator beoordeelt de verzorging van het paard (poetsen en showklaar 
maken), de persoonlijke verzorging en houding van de ruiter én of de ruiter zijn paard 
correct kan begeleiden en showen aan de hand. 

Praktijk Reining 

• De ruiters rijden individueel de opgelegde ‘Reiningproef’. De jury volgt hierbij het 
voorgeschreven protocol.  

Praktijk Pleasure 

• De ruiters rijden individueel de opgelegde ‘Pleasureproef’. De examinator volgt hierbij 
het voorgeschreven protocol.  

Praktijk Trail 

• De ruiters rijden individueel de opgelegde ‘Trailproef’. De examinator volgt hierbij 
het voorgeschreven protocol.  
De examinator geeft een globale beoordeling voor het aanrijden, het overwinnen 
van (respect van de paardenmond en gebruik van de rug) en het uitwerken van de 
hindernis.  

Tip: alle praktijkproeven zijn geïllustreerd op www.paardensport.vlaanderen > 
brevetten > brevetten Amerikaanse rijkunst > eindtermen.   

De deliberatie en proclamatie 
 
Enkel de examinator beslist over het wel of niet slagen van de kandidaten. Het resultaat wordt 
ingevuld op de verzamelstaat en ondertekend door de examinator.  
 
Enkel de globale uitslag wordt meegedeeld. Indien je niet geslaagd bent kan je vernemen of je al 
dan niet een vrijstelling behaald hebt. Je zal van de examinator de dag zelf een attest krijgen met 
je eventuele vrijstellingen. Dit attest moet voorgelegd worden bij het herexamen.  
 
Belangrijk!  
Indien je de dag van het examen geen attest “bevestiging van resultaten”  kan voorleggen aan de 
examinator kan je geen vrijstelling krijgen en moet het volledige examen afgelegd worden. 
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Eindtermen 
 
Toelatingsvoorwaarden 

• in het bezit zijn van een Amerikaanse rijkunst brevet A; 
• minstens 12 jaar zijn (kalenderjaar). 

 
Theorie 

• De ruiter kent het theoretische aspect van:  
o De belangrijkste inwendige delen van het paard (skelet)  
o De beengebreken en de beenafwijkingen 
o Basis psychologie van het paard (vervolg brevet A) 
o De psychologie van het paard ( vervolg brevet A) 
o De paardenrassen in de Amerikaanse rijkunst 
o De verzorgingsproducten 
o Bestrijding van wormen 
o Het toiletteren van wedstrijdpaarden 

 
• De ruiter kent het rijvaardigheidsaspect van : 

o De trainings- en wedstrijduitrusting 
o De kunstmatige hulpen en het gebruik van de teugels 
o De nageeflijkheid en de ruiterzit 
o De overgangen en het achterwaarts gaan 
o De keertwendingen over (roll back) respectievelijk op de achterhand 
o De trail-hindernissen voor het examen 
o De principes van het verantwoordelijk buiten rijden 
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Praktijk 

• Praktijkproef Showmanship 
• Praktijkproef Reining  
• Praktijkproef Trail 

o De trail-hindernissen bestaan uit volgende maten : 
1. Poort : moet in één geheel opgehangen en stabiel zijn, 

afmetingen : lengte 2m, hoogte 90 cm en minstens 1.30 m boven 
de grond hangen 
 

2. Brug : zonder scherpe kanten, slechts één dwarslat indien er een 
leuning aan is bevestigd, sterk genoeg om het gewicht van paard 
én ruiter te dragen, afmetingen :1,20 m breedte op 2 m lengte, 
max. 25 cm. hoogte 
 

3. Sidepass : zijwaartse gang over balk : 6 m. lengte 
 

4. Trot-over (cavaletti) : afstand tussen de balken is 90 cm., aantal 
4 
 

5. Voorwerp verplaatsen : van één ton naar een ander over 10 m 
minimum, zonder dat het paard schrikbewegingen maakt 
 

6. Back up tussen 4 balken in L-vorm: breedte 1 m, afstand 3 m elke 
rechte zijde 
 

7. Vierkant : 360° draaien in vierkant van 2 m x 2 m zonder de 
balken te raken 
 

8. Halt houden, stilstand en line up(volgens voorgeschreven wijze) 
 

• Praktijkproeven Pleasure 

Opgelet! Jonge ruiters tot 14 jaar 

Deze mogen, uit veiligheidsoverwegingen zich laten bijstaan tijdens de voorbereidingen tot de 
verschillende proeven (grooming hulp) maar moeten de proeven alleen rijden. 

De ruiter rijdt individueel op een behoorlijke wijze (minstens 50% als globale beoordeling) de 
opgelegde reiningproef. De ruiter rijdt het trailparcours (8 hindernissen) en de pleasure proef in 
een behoorlijke stijl en voert de showmanship proef uit op de voorgeschreven wijze.  
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