
ALGEMEEN BRUIKBAARHEIDSONDERZOEK VOOR 
PAARDEN EN PONY’S, REGLEMENT VAN HET 
ONDERZOEK
ZADELPROEF/RECREATIEPROEF

Condities: Afmeting v/d rijbaan 20x40 meter

Het onderzoek recreatiepaard bestaat uit 4 onderdelen te weten: 

A. HET VOORBRENGEN, OPZADELEN EN OPSTIJGEN.
Het te onderzoeken paard dient door de ruiter ten aanschouwen van de jury 
aan een halster te worden voorgebracht, een hoofdstel te worden 
aangedaan, te worden opgezadeld en te worden bestegen. Tijdens het 
optomen, opzadelen en opstijgen, mag het paard door een ander persoon 
aan het hoofd worden vastgehouden. Doch hoe minder de hulp, des te hoger 
het cijfer.
B. EEN DRESSUURPROEF
Het afleggen van onderstaande rijproef, in draf lichtrijden tenzij doorzitten 
wordt gevraagd.
1.  A Binnenkomen in stap
2.  X Halthouden en groeten
3.  Voorwaarts in stap, C Rechterhand
4.  B Arbeidsdraf, daarbij doorzitten, A Slangenvolte met 3 bogen daarna 
lichtrijden
5.  Tussen K-H Middendraf tonen
6.  B Twee maal door een S van hand veranderen daarbij doorzitten
7.  Tussen A-K Arbeidsgalop rechts aanspringen, B-E-B Grote volte
      Tussen K-H Middengalop, voor M Arbeidsdraf
8.   M-X-K Van hand veranderen en een overgang maken naar arbeidsstap.
      F-M Halsstrekken, M Teugels op maat maken
9.   C Arbeidsdraf, daarbij lichtrijden
10. Tussen F-M Middendraf tonen
11. E Twee maal door een S van hand veranderen, daarbij doorzitten
12. Tussen A-F arbeidsgalop links aanspringen, E-B-E Grote volte
      Tussen F-M Middengalop
13. Voor A Arbeidsdraf, A Afwenden
14. X Halthouden en groeten
15. Voorwaarts in vrije stap, C Linkerhan, A Halthouden en afstijgen
16. Met paard aan de hand naar X
C. SPRINGPROEF
Twee hindernissen dienen elk twee keer te worden gesprongen dus min. 4 
sprongen. De hindernissen dien als volgt te zijn gebouwd:
Hindernis 1: Stijlsprong van 2 bomen en aan beide zijde voorzien van een 
grondlijn, hoogte 60 cm De grondlijn dient 20 cm voor de hindernis te liggen.
Hindernis 2: Doublebar parallel met voor en achter 2 bomen en aan beide 



zijden voorzien van een grondlijn, hoogte 60 cm, breedte 75 cm. De grondlijn 
dien min 10 cm voor de hindernis te liggen.
Beide hindernissen staan op de B-E lijn. De ene ong. 2 meter uit de hoefslag 
bij E en de andere ong. 1 meter uit de hoefslag bij B.
Het 3 x weigeren in de springproef wordt beoordeeld met een 0, maar het 
overige gedeelte van de proef mag gewoon worden afgelegd, zodat het toch 
een totaal cijfer kan worden gegeven.
D. DE BUITENRIT
Er dient een buitenrit te worden afgelegd van ong. 2000 meter. Hiervan dient 
ong. 1000 meter in stap en 1000 meter in draf te worden afgelegd. De 
buitenrit vindt plaats op een afgezette zandweg of in een weiland. In geen 
geval mag de buitenrit plaats vinden op de openbare weg. De jury heeft het 
recht om ter wille van de beoordeling van de betrouwbaarheid van het paard 
tijdens het buitenrijden beoordelingsfactoren h, i. en j te verlangen, dat met 
het paard langs of door kunstmatige opgestelde hindernissen (bijv. 
wapperende vlaggen, tuinparasols en rijdend tractor) wordt gereden.

Bovenstaande onderdelen worden gewaardeerd in de punten A t/m K met 
een cijfer 0 t/m 10. De indeling van de certificaten komt overeen met de 
menproeven.
BEOORDELING
De jury zal bij de verrichtingen de volgende onderdelen beoordelen:
A. Gedrag van het paard bij het opzadelen, het aanvaarden van het 
ruitergewicht en opstijgen.
B. Wijze van gaan in stap.
C. Wijze van gaan in draf.
D. Wijze van gaan in galop.
E. Gewilligheid en het zich laten rijden bij het springen.
F. Wendbaarheid en souplesse
G. IJver en Temperament
H. Gedrag en gehoorzaamheid tijdens het buitenrijden.
I. Gehoorzaamheid, het zich laten rijden in de proef.
J. Karakter.
K. Algemene indruk.
OPTOMING VAN HET PAARD/PONY EN RUITER: 
Trenshoofdstel met africhtingsneusriem, engelse- of gecombineerde 
neusriem, een gebroken gladde trens, enkele of dubbele teugel. Het gebruik 
van een stang, hulpteugels, pijpkousen, bandages en strijklappen is niet 
toegestaan. Het gebruik van sporen is toegestaan mits de sporen stomp en 
recht zijn en niet langer dan 40 mm. Een zweep van max. 75 cm mag 
eveneens worden gebruikt. De amazone/ ruiter die het paard berijdt dient een
veiligheidscap te dragen.
KWALITEITSKLASSE ZADELPROEF
De jury deelt op grond van de toegekende eindcijfers het paard in in een der 
kwaliteitsklasse AA, A, B, C of D volgend onderstaand schema.



AA = wanneer de som der cijfers tenminste 90 bedraagt en geen cijfer lager 
dan een 8 voorkomt.
A = wanneer de som der cijfers tenminste 88 bedraagt en voor karakter, 

gehoorzaamheid en temperament tenminste een 7 is gegeven.
B = wanneer de som der cijfers tenminste 77 en voor karakter, 

gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven.
C = wanneer de som der cijfers tenminste 66 bedraagt en voor karakter, 

gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven.
D = wanneer de som der cijfers minder dan 66 is, zal dat worden 

geregistreerd en zal de eigenaar een kopie van deze registratie worden 
overhandigd.

Geen indeling in de kwaliteitsklasse volgt indien niet voldaan is aan de 
hierboven onder AA, A, B, C en D gestelde eisen.


