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Richtlijnen voor de proeven op muziek van de 
provinciale niveaus 

Dd 21.04.2020 
 

A. Indien een beweging opzettelijk wordt voorgesteld die niet voorkomt in de lijst van 
opgelegde oefeningen, de klassieke proeven van het betreffende niveau of opgenomen in 
onderstaande lijst van geoorloofde bewegingen, zal de score van zowel choreografie als 
moeilijkheidsgraad, maximum 5,5 zijn. Dat kan nog lager zijn indien er meer dan één beweging 
getoond wordt, hoger dan het niveau. 
 
B. Indien bepaalde opgelegde oefeningen niet of bewust verkeerd worden getoond, ongeacht 
het feit dat deze oefeningen achteraf toch nog correct worden getoond, zullen bepunt worden 
met een 0 op het onderdeel en de choreo en moeilijkheidsgraad zullen nooit meer dan een 5,5 
krijgen. Dat kan nog lager zijn indien meer dan één opgelegde oefening wordt weggelaten. 
 
Voorbeelden : 
Kurzkehrt van meer dan 180°: de eindpunten voor de kurzkehrt zullen “nul” zijn ongeacht andere 
correct uitgevoerde kurzkehrten en maximaal 5,5 op choreo en moeilijkheidsgraad. 
 
Indien de stap enkel wordt getoond tijdens laterale bewegingen zal de stap ook beoordeeld 
worden met een 0 op het staponderdeel en max. 5,5 op choreo en moeilijkheidsgraad. 
 
C. Andere voorbeelden : 
 
* Indien een volte van 10m of minder naar links opzettelijk wordt getoond op het niveau 0 
betekent dit maximaal 5,5 op choreografie. 
 
*  Een richtingverandering tijdens het appuyeren in draf in het niveau 3 is toegelaten. Maar 
indien er tijdens het appuyeren meer dan één richtingsverandering gereden wordt, zullen de 
punten voor zowel het linkse als het rechtse appuyement 0 zijn. Zodoende zullen ook de choreo 
en de moeilijkheidsgraad nooit meer dan 5,5 zijn. 
Indien echter op niveau 2 opzettelijk een appuyement wordt gereden, betekent dit ook 
maximaal 5,5 op moeilijkheidsgraad en choreo omdat deze oefening niet toegelaten is voor het 
niveau 2. 
 
*  Indien een serie galopwissels wordt getoond in het niveau 3, zullen de punten van de 
vliegende wissels 0 zijn zowel links als rechts en de punten voor choreo en moeilijkheidsgraad 
nooit meer dan 5,5. Elke opzettelijke vliegende wissel uitgevoerd op niveau 2 zal leiden tot 
maximaal 5,5 op choreo en moeilijkheidsgraad. 
 
Initiatieniveau : 
Toegelaten zijn : 
Lichtrijden in de drafverruimingen 
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Niet toegelaten zijn : 
Voltes en halve voltes10m of kleiner in draf/ 15m of kleiner in galop. 
Slangenlijn in draf met 4 of meer bogen 
Slangenlijn in galop 
Contragalop 
Alle zijgangen inclusief wijken voor de kuit 
Achterwaarts 
Keertwendingen 
Overgangen van stap naar galop  
Keertvoltes in galop 
Alle overgangen van een hoger niveau 
 
NIVEAU 1 : 
Toegelaten zijn : 
Wijken voor de kuit 
Keertwendingen om de voorhand / om de achterhand 
Uberstreichen 
 
Niet toegelaten zijn : 
Voltes, keertvoltes of halve voltes in draf van 8m of kleiner 
Voltes, keertvoltes of halve voltes in galop kleiner dan 10m. 
Slangenlijn met 2 of meer bogen in draf en galop 
Alle zijgangen (behalve wijken van de kuit)  
Alle oefeningen van een hoger niveau 
Contragalop 
Keertvoltes in galop 
Eenvoudige galopwissel 
Overgangen van galop naar halt of omgekeerd 
 
NIVEAU 2 : 
Toegelaten zijn : 
Schouderbinnenwaarts 
Niet toegelaten zijn : 
Renvers, travers en appuyementen en andere zijgangen (uitgezonderd schouderbinnenwaarts) 
 
Vliegende galopwissels 
Alle oefeningen van een hoger niveau 
 
NIVEAU 3 : 
Toegelaten zijn : 
Renvers en travers in draf tellen voor de choreografie  maar vervangen niet de opgelegde 
appuyementen.   
Niet toegelaten zijn : 
Renvers, travers en appuyeren in galop 
Zig-zag appuyementen (d.w.z. met meer dan één omstelling) 
Series vliegende galopwissels (niv. 3 - paarden) en vliegende galopwissels (niv. 3 – pony’s)  
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Alle oefeningen van een hoger niveau 
 
 



 
 
 
 
 


