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Bijlage 1 – Inschalingstabel Dressuur paarden/pony’s art. 110 Gepubliceerd op de website 
Voor de overstap van een A/B pony naar een C/D/E pony geldt dat er 1 klasse lager gestart mag worden dan de 
inschalingstabel hieronder aangeeft.  
 
Klasse Ruiter Klasse Paard/Pony Startgerechtigd in de klasse: 
-/B -/B en hoger B 
L1 -/B B 
L1 L1 en hoger B of L1 
L2 -/B B 
L2 L1 B of L1 
L2 L2 en hoger L1 of L2 
M1 -/B B of L1 
M1 L1 B of L1 
M1 L2 L1 of L2 
M1 M1 en hoger L2 of M1 
M2 -/B B of L1 
M2 L1 B of L1 
M2 L2 L1 of L2 
M2 M1 L2 of M1 
M2 M2 en hoger M1 of M2 
Z1 -/B B of L1 
Z1 L1 B of L1 
Z1 L2 L1 of L2 
Z1 M1 L2 of M1 
Z1 M2 M1 of M2 
Z1 Z1 en hoger M2 of Z1 
Z2 -/B B of L1 
Z2 L1 B of L1 
Z2 L2 L1 of L2 
Z2 M1 L2 of M1 
Z2 M2 M1 of M2 
Z2 Z1 M2 of Z1 
Z2 Z2 en hoger Z1 of Z2 
L1 (2x) B en hoger B of L1 
L2 (2x) -/B/L1 B t/m L2 
L2 (2x) L2 en hoger L1 of L2 
M1 (2x) -/B/L1 B t/m M1 
M1 (2x) L2 L1 t/m M1 
M1 (2x) M1 en hoger L2 of M1 
M2 (2x) -/B/L1 B t/m M2 
M2 (2x) L2 L1 t/m M2 
M2 (2x) M1 L2 t/m M2 
M2 (2x) M2 en hoger M1 of M2 
Z1 (2x) -/B/L1/L2 L1 t/m Z1 
Z1 (2x) M1 L2 t/m Z1 
Z1 (2x) M2 M1 t/m Z1 
Z1 (2x) Z1 en hoger M2 ofZ1 
Z2 (2x) -/B/L1/L2 L1 t/m Z2 
Z2 (2x) M1 L2 t/m Z2 
Z2 (2x) M2 M1 t/m Z2 
Z2 (2x) Z1 M2,Z1 of Z2 
Z2 (2x) Z2 en hoger Z1 of Z2 
ZZ-Licht -/B/L1/L2 L1 t/m Z1 
ZZ-Licht M1 L2 t/m Z1 
ZZ-Licht M2 M1 t/m Z1 
ZZ-Licht Z1 M2 of Z1 
ZZ-Licht Z2 Z1 of Z2 
ZZ-Licht ZZ-L en hoger Z2 of ZZ-L 
ZZ-Zwaar -/B/L1/L2 L1 t/m ZZ-L 
ZZ-Zwaar M1 L2 t/m ZZ-L 
ZZ-Zwaar M2 M1 t/m ZZ-L 
ZZ-Zwaar Z1 M2 t/m ZZ-L 
ZZ-Zwaar Z2 Z1 t/m ZZ-L 
ZZ-Zwaar ZZ-L Z2 of ZZ-L 
ZZ-Zwaar ZZ-Z en hoger ZZ-L of ZZ-Z 
Lichte Tour -/B/L1/L2 L1 t/m ZZ-Z 
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Lichte Tour M1 L2 t/m ZZ-Z 
Lichte Tour M2 M1 t/m ZZ-Z 
Lichte Tour Z1 M2 t/m ZZ-Z 
Lichte Tour Z2 Z1 t/m ZZ-Z 
Lichte Tour ZZ-L Z2 t/m ZZ-Z 
Lichte Tour ZZ-Z ZZ-L of ZZ-Z 
Lichte Tour LT en hoger ZZ-Z of LT 
Midden Tour -/B/L1/L2 L1 t/m LT 
Midden Tour M1 L2 t/m LT 
Midden Tour M2 M1 t/m LT 
Midden Tour Z1 M2 t/m LT 
Midden Tour Z2 Z1 t/m LT 
Midden Tour ZZ-L Z2 t/m LT 
Midden Tour ZZ-Z ZZ-L, ZZ-Z of LT 
Midden Tour LT ZZ-Z of LT 
Midden Tour MT/ZT Lt of MT 
Zware Tour -/B/L1/L2 L1 t/m MT 
Zware Tour M1 L2 t/m MT 
Zware Tour M2 M1 t/m MT 
Zware Tour Z1 M2 t/m MT 
Zware Tour Z2 Z1 t/m MT 
Zware Tour ZZ-L Z2 t/m MT 
Zware Tour ZZ-Z ZZ-L t/m MT 
Zware Tour LT ZZ-Z, LT of MT 
Zware Tour MT LT of MT 
Zware Tour ZT MT of ZT 
ZZ-Licht (2x) -/B/L1/L2/M1 L2 t/m ZZ-L 
ZZ-Licht (2x) M2 M1 t/m ZZ-L 
ZZ-Licht (2x) Z1 M2 t/m ZZ-L 
ZZ-Licht (2x) Z2 Z1 t/m ZZ-L 
ZZ-Licht (2x) ZZ-L en hoger Z2 of ZZ-L 
ZZ-Zwaar (2x) -/B/L1/L2/M1 L2 t/m ZZ-Z 
ZZ-Zwaar (2x) M2 M1 t/m ZZ-Z 
ZZ-Zwaar (2x) Z1 M2 t/m ZZ-Z 
ZZ-Zwaar (2x) Z2 Z1 t/m ZZ-Z 
ZZ-Zwaar (2x) ZZ-L Z2 t/m ZZ-Z 
ZZ-Zwaar (2x) ZZ-Z en hoger ZZ-L of ZZ-Z 
Lichte Tour (2x) -/B/L1/L2/M1 L2 t/m LT 
Lichte Tour (2x) M2 M1 t/m LT 
Lichte Tour (2x) Z1 M2 t/m LT 
Lichte Tour (2x) Z2 Z1 t/m LT 
Lichte Tour (2x) ZZ-L Z2 t/m LT 
Lichte Tour (2x) ZZ-Z ZZ-L t/m LT 
Lichte Tour (2x)  LT en hoger ZZ-Z of LT 
Midden Tour (2x) -/B/L1/L2/M1 L2 t/m LT 
Midden Tour (2x) M2 M1 t/m LT 
Midden Tour (2x) Z1 M2 t/m LT 
Midden Tour (2x) Z2 Z1 t/m LT 
Midden Tour (2x) ZZ-L Z2 t/m LT 
Midden Tour (2x) ZZ-Z ZZ-L t/m LT 
Midden Tour (2x) LT ZZ-Z of LT 
Midden Tour (2x) MT/ZT LT of MT 
Zware Tour (2x) -/B/L1/L2/M1 L2 t/m MT 
Zware Tour (2x) M2 M1 t/m MT 
Zware Tour (2x) Z1 M2 t/m MT 
Zware Tour (2x) Z2 Z1 t/m MT 
Zware Tour (2x) ZZ-L Z2 t/m MT 
Zware Tour (2x) ZZ-Z ZZ-L t/m MT 
Zware Tour (2x) LT ZZ-Z t/m MT 
Zware Tour (2x) MT LT of MT 
Zware Tour (2x) ZT MT of ZT 
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Inschalingstabel Overgang Pony's naar Paarden (Dressuur) gepubliceerd op de website 
Voor de overstap van een A/B pony naar een paard geldt dat er 1 klasse lager gestart mag worden dan de 
inschalingstabel hieronder aangeeft  
 
Dressuur ruiter (pony) Klasse paard Startgerechtigd bij paarden in de klasse: 
B B en hoger B 
L1 -/B B 
L1 L1 en hoger B of L1 
L2 -/B B 
L2 L1  B of L1 
L2 L2 en hoger B, L1 of L2 
M1 -/B/L1 B of L1 
M1 L2  B, L1 of L2 
M1 M1 en hoger L1, L2 of M1 
M2 -/B/L1 B of L1 
M2 L2 B, L1 of L2 
M2 M1 L1, L2 of M1 
M2 M2 en hoger L2, M1 of M2 
Z1 -/B/L1 B of L1 
Z1 L2 B, L1 of L2 
Z1 M1 L1, L2 of M1 
Z1 M2 L2, M1 of M2 
Z1 Z1/ Z2 M1, M2 of Z1 
Z2 -/B/L1 B of L1 
Z2 L2 B, L1 of L2 
Z2 M1 L1, L2 of M1 
Z2 M2 L2, M1 of M2 
Z2 Z1 M1, M2 of Z1 
Z2 Z2/en hoger M2, Z1 of Z2 
L1 (2x) -/B en hoger B of L1 
L2 (2x) -/B en hoger B t/m L2 
M1 (2x) -/B/L1/L2 B t/m M1 
M1 (2x) M1 en hoger L1 t/m M1 
M2 (2x) -/B/L1/L2 B t/m M2 
M2 (2x) M1 L1 t/m M2 
M2 (2x) M2 en hoger L2 t/m M2 
Z1(2x) -/B/L1/L2/M1 L1 t/m Z1 
Z1(2x) M2 L2 t/m Z1 
Z1(2x) Z1 en hoger M1 t/m Z1 
Z2(2x) -B/L1/L2/M1 L1 t/m Z2 
Z2(2x) M2 L2 t/m Z2 
Z2(2x) Z1 M1 t/m Z2 
Z2(2x) Z2 en hoger M2 t/m Z2 
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Bijlage 2 – Toegestane bitten voor trenshoofdstellen voorzien van een enkele trens 
 
De wijzigingen hierop worden gepubliceerd op de website van de KNHS. 
 

1 2a 

3  2b 

4 2c 

5 6 

7 
8 

9 

10 

11 

 

12 

13a 13b 
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14a 14b 

14c 15 
 
Toelichting bij bijlage 2 
De afgebeelde trenzen zijn toegestaan in zowel bus- als watertrensuitvoering, enkel of dubbelgebroken. Trenzen zijn 
in principe van metaal. Deze trenzen mogen ook worden gebruikt indien ze uit rubber of uit kunststof vervaardigd zijn 
of met leer of rubber zijn omkleed. 
 
1.  Watertrens 
2.a,b,c,  Dubbelgebroken trens 
3.  Bustrens 
4.  Rentrens, D-trens 
5.  Bustrens met scharen (de scharen mogen niet aan het bakstuk vastgemaakt zijn) 
6.  Watertrens met scharen ( de scharen mogen niet aan het bakstuk vastgemaakt zijn) 
7.  Bustrens met naar bovengaande scharen (de scharen mogen niet aan het bakstuk vastgemaakt zijn) 
8.  Trens met opgaande scharen, alleen toegestaan voor de klassen vanaf Z1 
9.  Ongebroken bit, toegestaan in zowel bus- als watertrensuitvoering. 
10.  Trens met roterend mondstuk 
11.  Dubbelgebroken trens met roterend mondstuk 
12.  Scholingsbit 
13.a,b   Trenzen met roterend mondstuk 
14.a,b,c   Trenzen met verhoogd tonggedeelte en roterend middenstuk 
15.   Trenzen met bescherming bij de bitringen 
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Bijlage 3 – Toegestane bitten bij gebruik van een stang en trenshoofdstel 
 
De wijzigingen hierop worden gepubliceerd op de website. 
 

1 
2a 

3 2b 

4 
2c 

 

2d 

5a 5b 

6 7a 

7b 
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9 
10 

11 
12 

13 
14 

 
De afgebeelde trenzen zijn toegestaan in zowel bus- als watertrensuitvoering, dubbel- of enkelgebroken. Trenzen zijn 
in principe van metaal. Deze trenzen mogen ook worden gebruikt indien ze uit rubber of uit kunststof vervaardigd zijn 
of met leer of rubber zijn omkleed. Ook de stang van een stang en trens hoofdstel mag met rubber of leer zijn 
omkleed. 
 
 
Toelichting bij bijlage 3 
1.  Onderleg Watertrens 
2. a,b,c  Onderleg Dubbelgebroken watertrens 
2.d Onderlegtrens dubbelgebroken met roterend mondstuk 
3.  Onderleg Bustrens 
4. Onderlegtrens met opgaande scharen 
5.a,b Onderlegtrenzen met roterend mondstuk 
6. Stang zonder tongvrijheid 
7.a,b Stang met gebogen scharen en tongvrijheid 
8 Pompstang 
9 Variatie van bitten 6,7 en 8 
10 Stang met scharen in S-vorm 
11 Kinketting (van metaal, leer of een combinatie daarvan) 
12 Lederen kinkettinghouder  
13 Kinriempje 
14 Rubberen kinkettinghouder 
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Bijlage 4 – Toegestane hoofdstellen met bit 
 
De wijzigingen hierop worden gepubliceerd op de website. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstel met lage neusriem Hoofdstel met hoge neusriem Hoofdstel met 

gecombineerde 
kin-, neus-, 
keelriem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstel met gecombineerde neusriem  Hoofdstel met Mexicaanse neusriem 
 
         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stang en Trenshoofdstel Gecombineerde keel/neusriem(ook in Stang en 

trensuitvoering) 
 



 
   

 

Wedstrijdreglement Dressuur versie 2013 
  9 – 26 

 

 

Bijlage 5 – Toegestane bitloze hoofdstellen voor dressuurproeven bitloos rijden 
 
De wijzigingen hierop worden gepubliceerd op de website van de KNHS. 

        
   

Sidepull       Sidepull 
 
 

      
    

Kaakgekruist bitloos hoofdstel 
 
 
 
 

       
   

Kingekruist bitloos hoofdstel 
 
 
 
 



 
   

 

Wedstrijdreglement Dressuur versie 2013 
  10 – 26 

 

 

 
 

Bijlage 6 – Overzicht toegestane sporen 
De wijzigingen hierop worden gepubliceerd op de website 
 
 
 
 
 
 
Spoor met zijwaarts gericht draaiend wieltje (wieltje mag niet scherp zijn) 
Alleen toegestaan bij paarden 
 
 
 
 
 
 
 
Spoor met draaiend bolletje 
Toegestaan bij paarden en pony’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoor met draaiend bolletje 
Toegestaan bij paarden en pony’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoor met draaiend wieltje (wieltje mag niet scherp zijn) 
Toegestaan bij paarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bovenstaande wieltjes zijn niet toegestaan tijdens dressuurwedstrijden 
 
 
 
 
 
 
Knopspoor 
Toegestaan bij paarden en pony’s 
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Knopspoor opwaarts gericht 
Toegestaan bij paarden en pony’s 
 
 
 
 
 
 
Spoor met hamertand 
Toegestaan bij paarden en pony’s 
 
 
 
 
 
 
Spoor met rechte tand benedenwaarts gericht 
Toegestaan bij paarden en pony’s 
 
 
 
 
 
 
Spoor met draaiend wieltje (wieltje mag niet scherp zijn) ook toegestaan in zwanenhals uitvoering 
Toegestaan bij paarden 
 
 
 
 
 
 
Zwanenhals spoor met draaiend wieltje (wieltje mag niet scherp zijn)  
Toegestaan bij paarden 
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Bijlage 7 – De Dressuur gepubliceerd op de website 
 
Doel en algemene principes 
Het doel van de dressuur is de ontwikkeling van het paard tot een ‘happy athlete’ door een harmonieuze en 
systematische opleiding. Deze opleiding maakt het paard soepel, ontspannen en los, maar ook tevreden en oplettend. 
Het paard en de ruiter begrijpen elkaar volledig; er is harmonie. 
Deze ontwikkeling wordt zichtbaar door: 
- de ongedwongenheid en regelmaat van de gangen 
- de ontspanning 
- de aanleuning 
- de impuls 
- het recht gericht zijn van het paard 
- de verzameling 
Het paard geeft in zijn werk de indruk dat het uit vrije wil datgene doet wat van hem wordt gevraagd. Met vertrouwen 
en oplettendheid geeft het zich edelmoedig over aan zijn ruiter. Het paard blijft daarbij volkomen recht bij al zijn 
bewegingen op de rechte lijn en past zijn buiging aan volgens de bogen van alle andere lijnen. 
De stap is regelmatig, vrij en ontspannen. De draf is regelmatig, vrij, soepel, krachtig en actief. De galop is regelmatig, 
licht en gecadanceerd. De achterhand moet in alle omstandigheden actief zijn. Op de eerste vraag van de ruiter wordt 
deze actiever en verlevendigt daardoor de bewegingen van alle andere delen van het paard. 
In al het werk dient het paard “aan het bit” te gaan. Het paard is “aan het bit” wanneer de hals, afhankelijk van de 
graad van africhting en de mate van verzameling in de gang, meer of minder opgericht en gewelfd is. Het paard 
accepteert het bit met een licht en soepel contact.  
Dankzij de steeds aanwezige impuls en de elastische buigzaamheid van zijn gewrichten, die door geen enkele 
beperking worden tegengewerkt, gehoorzaamt het paard bereidwillig en zonder weifelen, met kalmte en stiptheid aan 
de verschillende hulpen van de ruiter. Het paard toont daarbij zowel geestelijk als fysiek een harmonisch en natuurlijk 
evenwicht. Het paard is volledig ontvankelijk voor de hulpen (durchlässig). 
 
Het ‘scala van de africhting’ (Skala der Ausbildung):  
Het doel van de dressuur waarbij het paard uiteindelijk een ‘happy athlete’ is geworden, wordt bereikt langs de weg 
van het ‘scala van de africhting’. Het scala ziet er als volgt uit: 
 
Vertrouwensfase:  
1. Takt (zuiverheid van de beweging) 
2. Souplesse/ontspanning/losheid 
3. Aanleuning 
Ontwikkeling draagkracht:  
4. Impuls 
5. Rechtgerichtheid 
6. Verzameling 
Geen van de zes begrippen kan los van elkaar worden gezien. Alle begrippen hangen met elkaar samen en 
beïnvloeden elkaar. De eerste drie criteria zijn vooral van toepassing op de B- en L-klasse. De overige criteria worden 
belangrijker naarmate de scholing van het paard vordert. Uiteindelijk wanneer alle bouwstenen optimaal verankerd 
zijn in het paard, zal het paard als vanzelf moeiteloos volkomen ontvankelijk zijn geworden voor alle hulpen van de 
ruiter. Dit noemen we ‘Durchlässigkeit’.  
Dit scala geeft de bedoelingen van het FEI-reglement volledig weer en hier zijn onze dressuurproeven op afgestemd. 
Het beeld van het goed gaande paard wordt tot uitdrukking gebracht door de zes principes van het ‘scala’. Dit scala 
geldt voor juryleden ook als leidraad voor de beoordeling. Geen van deze criteria mag ontbreken in een volledig 
geslaagde dressuurproef op hoger niveau. 
 
Omschrijving van de begrippen van het scala van de africhting 
 
1. Takt (zuiverheid van de beweging) 
Met takt wordt ritme, exacte regelmaat en de juiste volgorde van de beenzetting behorende bij de desbetreffende 
gang bedoeld (stap viertakt, draf tweetakt en galop drietakt). Takt is de gelijkmatigheid van de beweging naar afstand 
(lengte) en tijd. Daarmee wordt bedoeld, dat iedere pas even groot is en even lang duurt alsook dezelfde 
bewegingsafloop heeft. 
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Met ritme wordt bedoeld de gelijkmatigheid in tijdsduur van de beweging tussen optillen en neerzetten van de benen. 
Dat wil zeggen dat iedere pas even lang duurt. Het door het paard in alle gangen vasthouden van het ritme is het 
basisbeginsel voor de dressuur. 

Onder regelmaat wordt het gelijk blijven in tijdsduur van de ondersteuningsmomenten van de benen van het paard 
en de gelijke paslengte behorende bij de desbetreffende gang verstaan. Het gaat om gelijkmatigheid van de 
beweging naar afstand; iedere pas is even lang (bijvoorbeeld kort – lang is onregelmatig). 
 
Onder tempo wordt de voorwaartse snelheid van de beweging in alle gangen verstaan. 

Onder cadans verstaat men de kracht, het tactmatige, ritmische en harmonieuze van de beweging. Bij cadans is 
sprake van meer uitdrukking en meer ‘veer’. 
Cadans, zoals deze zichtbaar is in draf, vloeit voort uit een zuiver evenwicht, te zien als het paard zich voortbeweegt 
in goede regelmaat, met impuls en in balans. De cadans moet in alle drafoefeningen en in alle variaties van de draf 
behouden blijven. 
 
2. Souplesse/ontspanning/losheid 
De taktmatige bewegingen zijn alleen juist als ze over een verende rug gaan en de spieren van het paard 
ongedwongen en soepel worden aangespannen en ontspannen. Alleen een paard, dat zowel psychisch als fysiek 
ontspannen is (ook ongedwongenheid genoemd), kan ontspannen gaan en tot zijn volledige werkwilligheid en 
prestatievermogen komen. De gewrichten van het ontspannen paard moeten zich gelijkmatig buigen en strekken en 
het paard moet duidelijk van binnenuit meewerken. Er mogen nergens blokkades optreden. Het paard moet open 
staan voor de hulpen van de ruiter. 
 
3. Aanleuning/nageeflijkheid 
Nageeflijkheid is ‘losgelatenheid’ in nek en kaakgewricht, ontstaan vanuit een vermeerderde ondertredende 
achterhand.  
 

Onder aanleuning wordt verstaan de licht verende druk op de teugel die het paard aanbiedt als gevolg van de 
voorwaartse inwerking van de ruiter nadat deze contact heeft genomen. De aanleuning wordt in de loop van de 
africhting steeds verder vervolmaakt en moet zo worden ontwikkeld, dat het paard op de rechte lijn de teugels 
gelijkmatig aanneemt en in de wending of volte meer aan de buitenteugel komt. De juiste aanleuning kan nooit door 
een terugwerkende hand verkregen worden, maar moet als resultaat ontstaan doordat het paard van achter naar 
voren naar de hand toe gereden wordt. De aanleuning is op beide teugels gelijk als beide achterbenen evenveel aan 
de voortbeweging deelnemen. 
 
Aanleuning vertegenwoordigt de controle over het gehele paard. Aanleuning is een wisselwerking. Er is een actieve 
achterhand nodig om tot aanleuning te komen en er is aanleuning nodig om de achterhand in tweede instantie tot 
vermeerderde activiteit te laten komen. 
 
Bij al het werk, met inbegrip van het halthouden, moet het paard “aan het bit gaan“. 
Een paard is “aan het bit “ wanneer de hals, afhankelijk van de graad van africhting en de mate van verzameling in de 
gang, meer of minder opgericht en gewelfd is. 
 
Het paard toont daarbij gehoorzaamheid met een licht en soepel contact van de teugel en algehele ontspannenheid. 
Het draagt het hoofd daarbij recht met de neus, in het algemeen, iets voor de loodlijn. Het nekgewricht blijft daarbij 
soepel en de nek het hoogste punt van de hals. Het paard toont geen enkele weerstand ten opzichte van zijn ruiter. 
Kortom het paard is ontvankelijk voor de hulpen van de ruiter. 
 
Ontvankelijkheid betekent niet een onderworpenheid, maar het ‘open’ staan voor de hulpen van de ruiter, tot uiting 
komend door oplettendheid, goede wil en het constante vertrouwen in het hele gedrag van het paard, als ook door de 
harmonie, de lichtheid en het gemak in de uitvoering van de verschillende bewegingen en oefeningen. 
 
Mond- en/of tongproblemen 
Het paard mag zich nooit tegen de aanleuning verzetten. Het moet steeds vol vertrouwen een lichte aanleuning naar 
voren zoeken. Daarbij moet de mond gesloten zijn; het paard moet het bit afkauwen.  
 
Het knarsen met de tanden of het zo nu en dan uitsteken of omhoog trekken van de tong wordt als een kleine fout 
beschouwd. Het over het bit gooien of het langdurig uitsteken van de tong wordt als een grotere fout beschouwd. 
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Als het paard zijn tong uitsteekt, de tong over het bit gooit of hem helemaal optrekt, met de tanden knarst of druk met 
een iets opgetrokken staart zwaait, zijn dit dikwijls tekenen van nervositeit, spanning of verzet van het paard. De 
juryleden moeten hier dus rekening mee houden in hun cijfers, zowel in het desbetreffende onderdeel als in het 
eindcijfer voor de gehoorzaamheid. 
 
4. Impuls 
De impuls wordt door de ruiter opgewekt en beheerst. Impuls is de benaming voor het doorgeven van een ijverige en 
energieke, goed gecontroleerde, stuwende activiteit, opgewekt vanuit de achterhand, die het atletisch vermogen van 
het paard benadrukt. 
Het optimale beeld komt tot uiting in een soepel en verend ruggebruik, dat de verbinding vormt tussen de actieve 
achterhand en het vriendelijk contact tussen de hand van de ruiter en de mond van het paard. 
 
Snelheid heeft op zich niets van doen met impuls; het resultaat hiervan is meestal het afvlakken van de bewegingen. 
Een zichtbaar kenmerk van impuls is een meer uitgesproken ondertreden van de achterhand in een gelijkmatige, niet 
stotende, beweging. Als de achtervoet van de grond komt, moet de hak eerst voorwaarts bewegen en niet worden 
opgetrokken, maar zeker niet achterwaarts komen. 
 
Een belangrijk onderdeel van impuls is de tijd van het zweefmoment ten opzichte van de tijd van het grondmoment; 
met andere woorden meer uitdrukking in de gangen. 
 

5. Recht richten 
Een rechtgericht paard is recht op de rechte lijn en zoveel gebogen op de gebogen lijn als die lijn van hem vraagt. Dit 
wil zeggen dat de afdrukken van de achtervoeten in het spoor van de afdrukken van de voorvoeten treden. 
Men zegt ook dat het paard “spoort”. 
 
Stelling en lengtebuiging 
Het rijden in stelling betekent, dat door het geven van de juiste hulpen van de ruiter het paardenhoofd iets naar links 
of naar rechts is gebogen. 

Bij het rijden in stelling blijven de hals en de romp van het paard recht gericht. 
De ruiter ziet één oog en de rand van één neusgat van het paard. 
 
Bij de lengtebuiging is het paard door het gehele lichaam (van hoofd tot staart) gebogen. De lengtebuiging, die het 
goed gereden paard dient te tonen bij het rijden van voltes, wendingen, zijgangen en figuren, is afhankelijk van het 
verloop van de gebogen lijn in combinatie met de graad van africhting, behorend bij het gevraagde niveau. 
 
De buiging die het paard in de hals en de wervelkolom kan tonen is echter beperkt. 
 
6. Verzameling 
Verzameling is het dragen van meer gewicht op de achterhand dankzij het sterker buigen van de heup-, knie- en 
spronggewrichten van de achterbenen en het daardoor verder treden onder het zwaartepunt.  
Door het meer verzamelen op de achterhand verkrijgt men verlichting van de voorhand waardoor oprichting in de 
voorhand ontstaat en de voorbenen vrijer bewegen. 
De stappassen, de drafpassen en de galopsprongen worden korter zonder in te boeten in vlijt en activiteit, wat in draf en 
galop leidt tot een verhevener beweging met volledig behoud van impuls. 
 
Het doel van de verzameling van het paard is: 
- het verder ontwikkelen en verbeteren van het evenwicht en de regelmaat van het paard dat min of meer 

gewijzigd is door het gewicht van de ruiter, 
- het ontwikkelen en vergroten van het vermogen van het paard om zijn achterhand te laten dalen en zijn 

achterbenen meer onder de massa te brengen, teneinde de lichtheid en beweeglijkheid van de voorhand te 
bevorderen, 

- het verbeteren van de ongedwongenheid, de zelfhouding en de gedragenheid van het paard, waardoor het 
aangenaam te berijden is. 

 
Aldus is de verzameling niet het resultaat van het verkorten van de gang door middel van de weerstand biedende 
hand, maar door gebruik van zit en benen, ten einde de achterbenen meer dragend onder de massa van het paard te 
brengen. 
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De houding van het hoofd en de hals van het paard in de verzamelde gangen is natuurlijk afhankelijk van zijn graad 
van africhting en gedeeltelijk van zijn bouw. 
Het moet in ieder geval een hals hebben, die ongedwongen opgericht is met een harmonieuze ronding van de schoft 
tot de nek, met de nek als hoogste punt. Het hoofd moet iets voor de loodlijn zijn. Echter op het moment dat de ruiter 
hulpen geeft om een korte of tijdelijke verzameling te krijgen, kan het hoofd van het paard dichter bij de loodlijn 
komen. 
 
Evenwicht en balans 

Onder evenwicht wordt verstaan, dat het paard in alle gangen zijn totale belasting gelijk over 4 benen verdeelt. 
 
Bij de basisdressuur wordt daarbij gestreefd naar het zogenaamde “horizontale evenwicht”, waarbij de voorhand en 
de achterhand gelijkmatig worden belast. Bij het rijden in dit evenwicht wordt een betere gewichtsverdeling en 
gemakkelijkere wendbaarheid verkregen. 
 
Wordt de dressuur nog verder voortgezet, waarbij de achterhand nog meer gewicht overneemt van de voorhand, dan 
komt men tot meer gewicht op de achterhand. 
 
Bij balans gaat het om de juiste evenwichtssituatie waarin het paard zich in alle gangen beweegt, waarbij het paard 
niet gestoord wordt door het evenwicht van de ruiter. 
 
Uitleg van de cijfers 
10 - uitmuntend  Absolute perfectie. De gevraagde beweging wordt exact op de juiste wijze op de juiste lijn van punt 

tot punt uitgevoerd. Aan alle voorwaarden zoals beschreven in het ‘scala van de africhting’ is tot in 
de uiterste perfectie voldaan. 

9 - zeer goed De gevraagde beweging wordt exact op de juiste wijze op de juiste lijn van punt tot punt uitgevoerd. 
Aan alle voorwaarden, beschreven in het ‘scala van de africhting’, is tot bijna in de perfectie 
voldaan. 

8 - goed  Precies en op de juiste lijn uitgevoerde oefening. Aan de voorwaarden zoals beschreven in het 
‘scala van de africhting’ wordt ‘goed’ voldaan. 

7 - tamelijk goed Tamelijk precies en op de juiste lijn uitgevoerde oefening. Aan de voorwaarden zoals beschreven in 
het ‘scala van de africhting’ wordt ‘tamelijk goed’ voldaan. 

6 - bevredigend  Of de gevraagde oefening wordt exact en precies uitgevoerd, maar er zijn wat zwakheden in de 
basis van het ‘scala van de africhting’, of de gevraagde oefening wordt te weinig precies en exact 
uitgevoerd, maar er blijken wel goede basisvoorwaarden van het ‘scala van de africhting’ aan ten 
grondslag te liggen. 

5 - voldoende  Of de gevraagde oefening wordt tamelijk exact en precies uitgevoerd, maar er zijn wat duidelijke 
zwakheden in de basis van het ‘scala van de africhting’. Of er zijn tamelijk ernstige fouten, maar er 
blijken wel tamelijk bevredigende basisvoorwaarden van het ‘scala van de africhting’ aan ten 
grondslag te liggen. 

4 - onvoldoende  Of de gevraagde oefening wordt tamelijk exact uitgevoerd, maar er zijn duidelijke zwakheden in de 
basis van het ‘scala van de africhting’. Of er zijn duidelijke fouten, maar er blijken wel tamelijk 
bevredigende basisvoorwaarden van het ‘scala van de africhting’ aan ten grondslag te liggen.  

3 - tamelijk slecht  Weinig precies uitgevoerde oefening met serieuze problemen in de basis van het ‘scala van de 
africhting’. 

2 - slecht Weinig precies uitgevoerde oefening met zeer ernstige problemen in de basis van het ‘scala van de 
africhting’. 

1 - heel slecht  De uitgevoerde oefening is nauwelijks meer te herkennen. Het paard verzet zich, stormt weg, deinst 
achterwaarts, etc. 

0 - niet getoond Hier is geen enkel fragment van de oefening uitgevoerd. 
 
De gangen van het paard en de beoordelingscriteria 
De kwaliteit van de gangen wordt beoordeeld naar de totaalindruk, zoals genoemd in het ‘scala van de africhting’, wat 
wil zeggen de regelmaat van de beweging, de ontspanning en de aanleuning, de impuls, het recht gericht zijn en waar 
gevraagd de verzameling. De veerkracht van de taktmatige passen, voortkomend uit een soepele rug en de goed 
ondergebrachte achterhand, en het vermogen hetzelfde ritme en natuurlijk evenwicht te behouden, ook tijdens en na 
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een overgang van de ene gang in de andere, bevestigt de totaalindruk. 
 
De stap 
De stap is een marcherende gang met een viertakt (vier tempi). De vier benen worden in de stap afwisselend en 
afzonderlijk opgetild en weer neergezet. De stapbeweging moet door het gehele lichaam van het paard vloeien. De 
benen aan dezelfde laterale zijde vormen herkenbaar een V voor een kort moment.  
 
De volgende soorten stap worden onderscheiden: verzamelde stap, arbeidsstap, middenstap, uitgestrekte stap en 
vrije stap. 
 
De verzamelde stap: 
Het in de hand gestelde paard beweegt zich resoluut voorwaarts en blijft daarbij aan het bit. Het paard toont een 
duidelijke oprichting. De stand van het hoofd nadert de loodlijn. Er wordt een soepel contact met de mond 
onderhouden. De achterbenen worden goed onder de massa gebracht en het spronggewricht gebogen. De gang van 
het paard blijft marcherend en energiek met een regelmatige beenzetting. Ieder pas dekt minder terrein en is 
verhevener dan in de arbeidsstap, doordat alle gewrichten meer gebogen worden en het paard zich duidelijk draagt. 
De verzamelde stap is korter dan de middenstap of uitgestrekte stap en blijft actief zonder gehaast of onregelmatig te 
worden. 
 
De arbeidsstap: 
Het paard beweegt zich monter, regelmatig en ongedwongen voort. Het vertoont een actief en rustig beeld. De stap is 
gelijkmatig en vastberaden. De ruiter leidt het paard in een constante lichte aanleuning. 
 
De middenstap: 
Dit is een actieve, regelmatige en ongedwongen door het gehele lichaam vloeiende stap met een middelmatige 
verruiming en daarbij passende verlenging in de bovenlijn. Het paard gaat energiek en kalm en met gelijke en 
vastberaden stappen voorwaarts. De achtervoeten worden iets voorbij de afdrukken van de voorvoeten gezet. De 
ruiter behoudt een licht, soepel, voortdurend en gelijkblijvend contact met de mond van het paard. De middenstap is 
een gang tussen de arbeidsstap en uitgestrekte stap in. 
 
De uitgestrekte stap: 
In de uitgestrekte stap dekt het paard zoveel mogelijk terrein zonder zich te overhaasten en zonder de regelmaat van 
de beenzetting te veranderen. De stapbeweging moet vooral door het gehele lichaam van het paard vloeien. De 
voorbenen stappen vrij en ruim voorwaarts en de achtervoeten treden duidelijk voorbij de afdrukken van de 
voorvoeten. De ruiter staat het paard toe zijn hals te verlengen en het hoofd naar voren te brengen, zonder echter het 
contact met de mond te verliezen. De neus komt hierbij ongeveer tot borst/boeghoogte. 
 
De vrije stap: 
De vrije stap is een ontspannen gang in rust. De ruiter staat het paard toe zijn hoofd en hals naar voren en naar 
beneden te brengen tot minimaal horizontale lijn, met een lichte aanleuning. 
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De draf 
De draf is een gang met een tweetakt (twee tempi). Het paard beweegt zich voorwaarts door het opeenvolgend 
gelijktijdig neerzetten van het diagonale benenpaar (linksvoor met rechtsachter en omgekeerd), afgewisseld met een 
zweefmoment. De draf is altijd vrij, actief en regelmatig in de beenzetting en moet zonder aarzeling worden 
aangegaan.  
 
De volgende soorten draf worden onderscheiden: de verzamelde draf, de arbeidsdraf, de middendraf en de 
uitgestrekte draf. 
 
De verzamelde draf: 
Het in de hand gestelde paard beweegt zich met opgerichte en gewelfde hals voorwaarts. Deze halsvorm komt voort 
uit de achterhand, waarbij de spronggewrichten van het achterbeen gebogen onder de massa zijn gebracht en de 
impuls wordt onderhouden. Het paard maakt kortere en meer verheven passen dan in de andere drafgangen en is 
lichter en beweeglijker. Het paard geeft de indruk zich steeds bergopwaarts te bewegen. 
 
De arbeidsdraf: 
De arbeidsdraf is een gang tussen de verzamelde draf en de middendraf. In deze drafgang dient een paard dat in zijn 
africhting nog niet klaar is voor de verzamelde bewegingen, zich in een goed evenwicht te tonen. Terwijl het paard in 
de hand gesteld blijft, beweegt het zich voorwaarts met gelijke en elastische passen, waarbij de achterhand heel 
actief blijft. De uitdrukking ‘actieve achterhand’ betekent niet dat er verzameling in deze gang wordt gevraagd, maar 
onderstreept het belang van de impuls, die zorgt dat de achterhand tot stuwen en dragen komt. 
 
De middendraf: 
De middendraf is een gang tussen de arbeidsdraf en de uitgestrekte draf in. Het paard beweegt zich vrij voorwaarts 
en verlengt zijn passen zichtbaar, met een middelmatige verruiming en daarbij passende verlenging in de bovenlijn. 
Deze verruiming komt voort vanuit een duidelijke impuls met stuwende kracht vanuit de achterhand, waarbij het paard 
dezelfde houding heeft als in de arbeidsdraf. De ruiter staat het in de hand gestelde paard toe de hals iets te 
verlengen, waarbij het paard het hoofd wat meer voor de loodlijn houdt dan in de verzamelde draf en in de 
arbeidsdraf. De passen blijven regelmatig en de beweging is in evenwicht en ontspannen. 
 
De uitgestrekte draf: 
In de uitgestrekte draf dekt het paard zoveel mogelijk terrein. Het paard beweegt zich vrij voorwaarts en verlengt zijn 
passen tot zijn maximale kunnen dankzij een zeer sterke impuls met stuwende kracht vanuit de achterhand, waarbij 
het in dezelfde takt en cadans blijft. De ruiter staat zijn in de hand gestelde paard toe hals en lichaam te verlengen en 
meer bodem te nemen. De voorvoeten komen neer op het punt waarnaar zij wijzen. De bewegingen van de 
voorbenen en de achterbenen zijn parallel. De gehele beweging is in evenwicht. De overgang naar de verzamelde 
draf is vloeiend, waarbij meer gewicht op de achterhand wordt genomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De galop 
De galop is een gang met een drietakt (drie tempi), met in bijvoorbeeld de rechtergalop de volgende beenzetting: 
linksachter, linkerdiagonaal (linksvoor tegelijkertijd met rechtsachter), rechtsvoor, gevolgd door een zweefmoment 
voor de volgende sprong. De galop is altijd regelmatig met gecadanceerde sprongen en wordt met lichtheid 
uitgevoerd en vanaf het aangalopperen resoluut begonnen. 
 
De volgende soorten galop worden onderscheiden: de verzamelde galop, de arbeidsgalop, de middengalop, de 
uitgestrekte galop en de contragalop. 
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De verzamelde galop: 
Het in de hand gestelde paard beweegt zich met opgerichte en gewelfde hals voorwaarts. Deze halsvorm komt voort 
uit de achterhand, waarbij de spronggewrichten van het achterbeen gebogen onder de massa zijn gebracht en de 
impuls wordt onderhouden. Deze galop wordt gekenmerkt door de lichtheid van de voorhand en het onderbrengen 
van de achterhand. Dat wil zeggen: de schouders soepel, vrij en beweeglijk en de achterhand heel actief. De 
sprongen van het paard zijn korter en meer verheven dan in de andere galopgangen. Het paard geeft de indruk zich 
steeds berg opwaarts te bewegen. 
 
De arbeidsgalop: 
Dit is een gang tussen de verzamelde galop en de middengalop in. In deze galopgang dient een paard, dat in zijn 
africhting nog niet klaar is voor de verzamelde bewegingen, zich in een goed evenwicht te tonen. Terwijl het in de 
hand gesteld blijft, beweegt het paard zich met gelijke, 2 lichte en gecadanceerde sprongen voorwaarts; de 
achterhand blijft actief. De uitdrukking ‘actieve achterhand’ betekent niet dat verzameling in deze gang wordt 
gevraagd, maar onderstreept het belang van de impuls, die zorgt dat de achterhand tot stuwen en dragen komt. 
 
De middengalop: 
Dit is de gang tussen de arbeidsgalop en de uitgestrekte galop in. Het paard beweegt zich vrij voorwaarts en verlengt 
zijn sprongen zichtbaar, met een middelmatige verruiming en daarbij passende verlenging in de bovenlijn. Deze 
verruiming komt tot stand vanuit een duidelijke impuls vanuit de achterhand, waarbij het paard dezelfde houding heeft 
als in de arbeidsgalop. De ruiter staat het in de hand gestelde paard toe de hals iets te verlengen, waarbij het paard 
het hoofd wat meer voor de loodlijn mag houden dan in de verzamelde galop en de arbeidsgalop. De sprongen 
moeten ruimer en gelijkmatig zijn. De beweging moet in zijn geheel in evenwicht en ontspannen zijn. De cadans in de 
overgangen van de middengalop naar de arbeidsgalop of de verzamelde galop blijft gehandhaafd. 
 
De uitgestrekte galop: 
In de uitgestrekte galop dekt het paard zoveel mogelijk terrein. Het paard beweegt zich vrij voorwaarts en verlengt zijn 
sprongen tot zijn maximale kunnen dankzij een zeer sterke impuls vanuit de achterhand, waarbij het in dezelfde 
cadans blijft. Het verliest daarbij niets van zijn kalmte of lichtheid. De ruiter staat zijn in de hand gestelde paard toe 
hals en lichaam te verlengen, het hoofd meer naar voren te brengen en meer bodem te nemen. De overgang naar de 
verzamelde galop is vloeiend, waarbij meer gewicht op de achterhand wordt genomen. 
 
De contragalop: 
Dit is een galop waarbij de ruiter het paard op de linkerhand met opzet rechts laat galopperen of op de rechterhand 
met opzet links laat galopperen. De contragalop is een oefening ter verbetering van de balans. Op een volte in 
contragalop houdt het paard zijn natuurlijke stelling naar de buitenkant van de volte en is dus licht gebogen naar de 
zijde van de desbetreffende galop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het halthouden 
Bij het halthouden staat het paard attent, gesloten, onbeweeglijk en recht, waarbij het gewicht over de vier benen 
verdeeld is. Het paard blijft nageeflijk, met de neus licht voor de loodlijn en is klaar om op een kleine aanwijzing van 
de ruiter voorwaarts te gaan. Het halthouden op de gevraagde plaats moet worden bereikt door een verplaatsing van 
het gewicht van het paard naar zijn achterhand. Dit gebeurt door een aantal halve ophoudingen; het samengaan van 
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alle hulpen van benen, zit en hand. In de lagere klassen wordt het zogenaamde vierkant halthouden niet gevraagd. 
Belangrijker is dat het gewicht van het paard gelijkmatig over vier benen verdeeld is. Vanaf de M2-klasse is vierkant 
halthouden wel vereist. Het halthouden mag nooit door een sterke inwerking van de hand van de ruiter alleen tot 
stand worden gebracht, maar moet, voornamelijk door inwerking van zit en benen, altijd licht gebeuren. De overgang 
naar het halthouden mag niet met stoten of met een plotselinge ophouding worden uitgevoerd, ook al zou de 
achterhand daarbij toch goed worden ondergebracht. De voorwaartse beweging moet vriendelijk en licht worden 
opgevangen, vooral doordat de achterbenen meer tot dragen komen. Indien er geen voorgeschreven aantal 
seconden halthouden wordt gevraagd, staat de combinatie zolang onbeweeglijk stil en rijdt daarna voorwaarts dat het 
voor de jury duidelijk is dat het initiatief en de controle voor de overgangen steeds bij de ruiter lag. Het niet 
onbeweeglijk stil staan is een grote fout. De kwaliteit van het halthouden wordt beoordeeld naar de totaalindruk zoals 
genoemd in het ‘scala van de africhting’. Dat wil zeggen de aanwezigheid van de regelmaat (takt) van de beweging, 
de ontspanning en souplesse, de aanleuning, de impuls, het recht gericht zijn en waar gevraagd en van toepassing 
de verzameling, ook in de overgangen naar en van het halthouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overgangen 
Overgangen zijn de basis van de rijkunst. In de lagere klassen B en L is geen enkele overgang gemarkeerd, maar 
wordt alles geleidelijk uitgevoerd, en progressief. In de zwaardere klassen worden overgangen bij gemarkeerde 
punten gevraagd. Vanaf de M2-klasse zijn overgangen niet-progressief, behalve bij de afdelingsdressuur. Daar zijn 
ook in de M- en Z-klasse de gevraagde overgangen progressief. In de B- en L-klasse wordt in een aantal proeven de 
overgang van en naar arbeidsstap tijdens de wending gevraagd. Dit is eenvoudiger uit te voeren dan op de rechte lijn. 
Zowel bij het rijden van overgangen bij een gemarkeerd punt als bij overgangen waar een ruimere marge voor wordt 
genomen, is de rijkunstige basis van de overgang het belangrijkst. Bij alle overgangen van en naar draf kiest de ruiter 
zelf een aantal passen voor de overgang het moment van doorzitten. Het moment van gaan doorzitten in de lagere 
klassen vormt geen beoordelingscriterium, wel de juiste rijkunstige basis van de overgang. In de overgang blijft het 
paard ontspannen, behoudt het zijn takt van de gang tot het moment van de overgang, is de aanleuning in orde en 
blijft het paard recht. In de lagere klassen wordt de overgang voorbereid en als het paard er klaar voor is ingeleid en 
uitgevoerd. De overgang wordt nooit met de hand alleen ingeleid, maar altijd door een samengaan van alle hulpen zit, 
been en hand, de halve ophouding. Overgangen en tempowisselingen in de hogere klassen moeten duidelijk 
waarneembaar bij de voorgeschreven letter worden uitgevoerd. Zij moeten vlot, licht en vloeiend en vooral niet bruusk 
uitgevoerd worden. 
 
Het uitvoeren van overgangen 
Bij de overgangen naar verzamelde gangen komt de nageeflijkheid het best tot uiting. Hier moet zichtbaar worden dat 
de halve ophouding door het gehele paardenlichaam vloeit en dat bijvoorbeeld bij de overgang naar verzamelde 
galop de krachtige galopsprongen meer verheven worden, terwijl de takt en sprong bewaard blijft. Bij de overgang 
van een verzamelde gang of arbeidsgang naar een middengang of uitgestrekte gang moet er op worden gelet, dat 
hierbij de hals van het paard langer wordt en de neus dienovereenkomstig naar voren komt, zodat het voor het paard 
ook mogelijk wordt de paslengte groter te maken. Hierdoor kan het paard zijn ontspanning en takt bewaren en in draf 
met zijn passen en in galop met zijn sprongen duidelijk meer grondruimte beslaan. Vanuit het achterwaarts gaan 
wordt het paard (afhankelijk van het gevraagde niveau) onmiddellijk met een doorgaande en vloeiende beweging 
voorwaarts in de gevraagde gang gebracht. De overgang van (arbeids)galop naar (verzamelde) stap vindt altijd plaats 
vanuit een galopbeweging die in de laatste sprongen meer verzameling toont. Hetzelfde geldt indien de overgang van 
(verzamelde) stap naar galop wordt gevraagd. 
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Halsstrekken 
De ruiter staat het paard toe zijn hoofd en hals in een geleidelijke beweging naar voren te brengen, met de neus voor 
de loodlijn tot ongeveer kniehoogte. Het paard volgt hierbij de uitnodigende en toestaande hand van de ruiter 
onvoorwaardelijk. Het tempo en de takt in de arbeidsstap of arbeidsdraf veranderen tijdens het hals strekken niet. De 
ruiter bewaart het contact met de mond en onderhoudt een lichte aanleuning. Het weer in de hand stellen gebeurt op 
een vloeiende manier. Het paard blijft daarbij ontspannen en in het juiste tempo en komt als vanzelf nageeflijk aan het 
bit weer in de juiste houding. Het weer even naar boven komen en weer opnieuw de hals strekken, eventueel op 
verzoek van de ruiter, mag niet beschouwd worden als grote fout. Het naar beneden vallen van het hoofd van het 
paard, waarbij de teugel uit de hand van de ruiter wordt getrokken, moet wel als grote fout gezien worden. De kwaliteit 
van het halsstrekken wordt veel meer beoordeeld naar de totaalindruk zoals genoemd in het ‘scala van de africhting’. 
Dat wil zeggen dat de regelmaat (takt) van de beweging, de ontspanning en souplesse, de aanleuning, de impuls, en 
het recht gericht zijn de kwaliteit van de oefening mede bepalen. 
 
De rijbaanfiguren 
Bij een verandering van richting moet de buiging van het paard in overeenstemming zijn met de lijn die het volgt. Het 
paard moet soepel blijven en de aanwijzingen van de ruiter zonder enig verzet volgen, waarbij geen verandering in de 
gang, takt, tempo of aanleuning mag optreden. Bij het doorrijden van de hoeken van de rijbaan, volgt het paard in de 
verzamelde en arbeidsgangen de lijn van een kwart volte van circa 6 meter doorsnee. De kwaliteit van alle 
rijbaanfiguren wordt beoordeeld naar de totaalindruk zoals genoemd in het ‘scala van de africhting’. Dat wil zeggen de 
aanwezigheid van de regelmaat (takt) van de beweging, de ontspanning en souplesse, de aanleuning, de impuls, het 
recht gericht zijn en waar gevraagd en van toepassing de verzameling, ook bij het maken van een rijbaanfiguur. 
 
De volte: 
De volte is een cirkel waarbij de doorsnee wordt aangegeven. Uitzondering is de grote volte, die de hele rijbaan 
beslaat en dus een vaste doorsnede heeft van 20 meter. Het paard heeft in wendingen en voltes de stelling en 
buiging volgens het beloop van de volte. Dat wil dus zeggen dat de achterhand op de volte het spoor van de 
voorhand volgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

De slangenvolte: 
De slangenvolte bestaat uit halve voltes, verbonden door rechte verbindingslijnen. Bij het passeren van de middenlijn 
is het paard parallel aan de korte zijde. Afhankelijk van de grootte van de halve voltes variëren de rechte verbindingen 
in lengte. 
 
De figuur S: 
Deze figuur wordt gebruikt om van hand te veranderen. De halve voltes in de S hebben een doorsnee van 10 meter. 
Het omstellen van de ene halve volte naar de andere gebeurt door middel van een rechte lijn van één paardlengte. 
 
De acht: 
Deze figuur bestaat uit twee voltes van gelijke afmeting die in het midden van de acht bij elkaar komen. De doorsnee 
van de voltes is zoals in de proef voorgeschreven. Het overgaan van de ene volte naar de andere volte dient vloeiend 
te verlopen. 
 
De gebroken lijn: 
Bij de gebroken lijn aan de lange zijde onderscheiden we een dubbele en een enkele gebroken lijn. De hoek kan 
worden aangegeven in meters afstand van de lange zijde (bijvoorbeeld 5 meter) of kan worden bepaald door in de 
omschrijving de rijbaanletters te gebruiken (bijvoorbeeld X). In alle gevallen is het noodzakelijk dat het paard met de 
achterhand het spoor van de voorhand blijft volgen en dat het overgaan van de ene lijn naar de andere lijn geleidelijk 
verloopt. 
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Het achterwaarts gaan 
Het achterwaarts gaan is een diagonale achterwaarts stappende beweging, waarbij de benen als diagonale paren 
worden opgelicht en neergezet. De voeten moeten duidelijk opgetild worden en het achterwaarts hoort recht te zijn. 
Het paard blijft steeds nageeflijk: in de voorbereiding, bij het halthouden, bij het achterwaarts treden zelf en bij het 
vloeiend weer voorwaarts gaan na het achterwaarts. De totale indruk van het achterwaarts gaan wordt gevormd door 
de basis van het ‘scala van de africhting’, waarbij takt, ontspanning, aanleuning, de impuls bij het met voorwaartse 
drang actief achterwaarts treden, het recht blijven en voor zover van toepassing de verzameling de criteria zijn. Het 
halthouden wordt actief ingeleid voor het achterwaarts gaan. Dan is het paard klaar om voorwaarts of achterwaarts te 
gaan zodra de ruiter dat vraagt. De eerste pas achterwaarts dient meteen een ruime, diagonale pas naar achter te 
zijn. Bij het aangaan van de stap, draf of galop volgend op het achterwaarts gaan, gaat het paard onmiddellijk zonder 
halt te houden of een tussenpas te maken in deze gang over. In de L-klasse wordt het niet als fout gerekend als het 
paard even aarzelt alvorens achterwaarts te gaan. 
 
Zijgangen 
De kwaliteit van alle zijgangen en het werk op twee hoefslagen wordt beoordeeld naar de totaalindruk zoals genoemd 
in het ‘scala van de africhting’. Dat wil zeggen: de aanwezigheid van de regelmaat (takt) van de beweging, de 
ontspanning en souplesse, de aanleuning, de impuls, het recht gericht zijn en waar gevraagd en van toepassing de 
verzameling. Het vermogen om ook bij het rijden van een zijgang aan deze voorwaarden te voldoen maakt de 
kwaliteit van de zijgang uit. In de zijgangen schouderbinnenwaarts, travers, renvers en het appuyeren, is het paard 
licht gebogen en beweegt het zich met de voorhand en de achterhand op twee verschillende hoefslagen. Bij de 
zijgangen is de kant waarnaar het paard gebogen is per definitie de binnenzijde. De tegenovergestelde kant is de 
buitenzijde. 
 
Het wijken voor het been (wijken voor de kuit):  
Tijdens het wijken voor het been beweegt het paard zich met een lichte stelling op twee hoefslagen voorwaarts en 
opzij. De benen aan de binnenzijde kruisen voor die aan de buitenzijde langs. De stelling is tegenovergesteld aan de 
bewegingsrichting. Het paard is nagenoeg recht, met uitzondering van een lichte stelling in het nekgewricht 
tegenovergesteld aan de richting waarin het gaat. De ruiter kan net de wenkbrauw en het neusgat aan de binnenzijde 
zien. Bij het wijken voor het been blijft het paard dus zo parallel als mogelijk aan de lange zijden van de rijbaan. De 
voorhand gaat een klein stukje aan de achterhand vooraf. Het arbeidstempo blijft gehandhaafd. De schuinte van de 
lijn bij het wijken voor de kuit is vrijgelaten. De beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering is niet afhankelijk van de 
schuinte van de zijwaartse lijn, maar berust uitsluitend op het beoordelen van de totaalindruk en de rijkunstige wijze 
waarop de ruiter hieraan vorm geeft. Het wijken voor het been is vooral een gehoorzaamheidsoefening. Het is een 
onderdeel bij de training van het paard, voordat begonnen wordt met het verzamelde werk. 
 
Schouderbinnenwaarts: 
De schouderbinnenwaarts is een oefening op twee hoefslagen met drie sporen. De voorhand komt naar binnen. Het 
paard is licht gebogen om het binnenbeen van de ruiter. Het voorbeen aan de binnenzijde van het paard kruist voor 
dat van de buitenzijde langs. Het achterbeen aan de binnenzijde wordt voor het achterbeen aan de buitenzijde gezet 
en gaat op hetzelfde spoor als het buitenvoorbeen. Het paard kijkt in de tegenovergestelde richting van de kant waar 
het heen gaat. Het in schouderbinnenwaarts gaan is niet alleen een oefening voor de souplesse, maar bevordert ook 
de verzameling. Het paard brengt bij iedere pas zijn binnenachterbeen onder de massa en voor het andere 
achterbeen en laat daarbij zijn binnenheup iets zakken. Bij het rijden van een volte vanuit schouderbinnenwaarts gaat 
het paard met een doorgaande en vloeiende beweging de volte in en wordt dus niet eerst recht gesteld. In alle andere 
gevallen wordt het paard wel eerst recht gesteld. Wanneer bij het einde van de volte wordt overgegaan naar 
schouderbinnenwaarts of travers, doorloopt het paard met een doorgaande en vloeiende beweging de gevraagde 
zijgang en wordt evenmin tussentijds eerst recht gesteld. 
 
Travers: 
De travers is een oefening op twee hoefslagen met vier sporen. In de travers is het paard met de achterhand naar 
binnen gesteld en gebogen in de richting van de beweging. De voorhand blijft op de rechte lijn van de hoefslag, terwijl 
de achterhand op een tweede hoefslag wordt gebracht. Het paard is licht gebogen om het binnenbeen van de ruiter. 
De buitenbenen kruisen voor die aan de binnenzijde langs. De buitenhoeven komen daarbij voor en over de 
binnenhoeven. Het paard kijkt in de richting van de beweging. 
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Renvers: 
De renvers is een oefening op twee hoefslagen met vier sporen. Deze beweging is tegengesteld aan de travers, met 
de achterhand in plaats van het hoofd naar de omheining of hoefslagkering. De travers links heeft precies dezelfde 
stelling en buiging als de renvers rechts, de travers rechts dezelfde stelling en buiging als de renvers links. Alle 
beginselen en voorwaarden die betrekking hebben op de travers gelden ook voor de renvers. 
 
Appuyeren: 
Appuyementen zijn voorwaarts/zijwaartse bewegingen van het paard op twee hoefslagen. Ze kunnen worden 
uitgevoerd in verzamelde draf en in verzamelde galop. Het lichaam van het paard beweegt zich voorwaarts–zijwaarts 
en blijft daarbij nagenoeg parallel aan de lange zijde. De benen worden gekruist, waarbij de buitenbenen voor de 
binnenbenen langs gaan. Het paard kijkt in de richting van de beweging. Het paard is licht gebogen om het 
binnenbeen van de ruiter. De voorhand gaat steeds in lichte mate aan de achterhand vooraf. Appuyementen, 
afwisselend naar links en rechts (zigzag), zijn goede controles om te zien of het paard aan beide zijden even 
gymnastisch is ontwikkeld. Stelling en lengtebuiging zijn dan aan beide zijden gelijk. Het omstellen dient in een 
vloeiende, geleidelijke voorwaartse beweging te geschieden. Wanneer in een proef het aantal meters of sprongen is 
voorgeschreven, zoals bij het uitvoeren van een zigzag-appuyement aan weerszijden van de middenlijn, dan is het 
van belang het aantal meters of sprongen exact te rijden en de beweging symmetrisch uit te voeren. 
 
Keertwendingen om de achterhand 
De kwaliteit van wendingen om de achterhand wordt beoordeeld naar de totaalindruk zoals genoemd in het ‘scala van 
de africhting’. Dat wil zeggen: de indruk die de regelmaat (takt) van de beweging, de ontspanning en souplesse, de 
aanleuning, de impuls, het recht gericht zijn en de verzameling achterlaat tijdens de uitvoering van de oefening. De 
keertwending wordt uitgevoerd in verzamelde stap en de halve arbeidspirouette, de halve pirouette en de pirouette in 
verzamelde galop. 
 
Keertwending om de achterhand: 
De keertwending om de achterhand is een zo klein mogelijke halve cirkel in verzamelde stap waarbij de voorhand om 
de achterhand stapt, op twee hoefslagen met een straal gelijk aan de lengte van het paard. Het binnenachterbeen dat 
bij de keertwending als spil dient, handhaaft het stapritme door in de takt van de stap bij iedere pas opgetild te worden 
en weer neergezet te worden. Het binnenachterbeen wordt daarbij telkens op nagenoeg dezelfde plaats neergezet. 
De voorbenen en het buitenachterbeen stappen in het ritme rond het stappende binnenachterbeen. Tijdens de 
wending is het paard licht gesteld en gebogen in de richting van de wending. 
 
De pirouette 
De pirouette (en halve pirouette) is een zo klein mogelijke cirkel in verzamelde galop (halve en kwart cirkel) op twee 
hoefslagen waarbij de voorhand om de achterhand galoppeert, met een straal gelijk aan de lengte van het paard. Bij 
de pirouette en halve pirouette worden de voorbenen en het buitenachterbeen om het binnenachterbeen neergezet. 
Het binnenachterbeen dient als spil en moet telkens in de takt van de galop opgetild en neergezet worden in de eigen 
voetafdruk of iets daarvoor. Het paard is licht gesteld en gebogen aan de kant waarnaar het draait. Wenselijk is een 
aantal van 6 tot 8 galopsprongen voor de pirouette en 3 tot 4 galopsprongen voor de halve pirouette. Het recht in- en 
uitrijden van de pirouette vanuit een aantal meer verzamelde recht naar voren gesprongen galopsprongen hoort bij de 
oefening. Bij de uitvoering van de pirouette en de halve pirouette in galop vraagt de ruiter van zijn paard een 
uitgesproken verzameling. De achterhand is daarbij goed ondergebracht, vertoont daling en laat een goede buiging 
van de gewrichten zien. De aanwezigheid van de onderdelen van het ‘scala van de africhting’, is onverminderd van 
toepassing en van invloed op de kwaliteit van de uitvoering en dus de beoordeling. Het in de pirouette zelf door de 
aard van de oefening noodzakelijkerwijs enigszins verloren gaan van de zuivere drietakt van de galop is geen fout. 
 
De halve arbeidspirouette 
De halve arbeidspirouette (klasse ZZ-Licht) is een oefening ter voorbereiding op halve en hele pirouette. De halve 
arbeidspirouette wordt uitgevoerd in verzamelde galop op een halve cirkel van tenminste 2 meter en maximaal 4 
meter doorsnede, uitgevoerd op twee hoefslagen. De voorhand galoppeert hierbij om de achterhand. Het paard is 
licht gesteld en gebogen aan de kant waarnaar het draait. Het wenselijk aantal galopsprongen voor de halve 
arbeidspirouette ligt tussen de 5 en 8.  
Het recht in- en uitrijden van de halve arbeidspirouette vanuit een aantal meer verzamelde recht naar voren 
gesprongen galopsprongen hoort bij de oefening. Bij de uitvoering van de halve arbeidspirouette in galop vraagt de 
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ruiter van zijn paard een uitgesproken verzameling. De achterhand is daarbij goed ondergebracht, vertoont daling en 
laat een goede buiging van de gewrichten zien. De aanwezigheid van de onderdelen van het ‘scala van de africhting’, 
is onverminderd van toepassing en van invloed op de kwaliteit van de uitvoering en dus de beoordeling. Het in de 
halve arbeidspirouette zelf door de aard van de oefening noodzakelijkerwijs enigszins verloren gaan van de zuivere 
drietakt van de galop is geen fout. 
 
De galopwisselingen 
Een paard kan links of rechts galopperen. Er zijn verschillende manieren om van de galop te wisselen. Dat kan met 
een galopwisseling door 4 tot 6 drafpassen, met een eenvoudige galopwisseling door 3 tot 5 stappassen en met een 
vliegende galopwisseling ofwel changement. De kwaliteit van de galopwisselingen wordt beoordeeld naar de 
totaalindruk zoals genoemd in het ‘scala van de africhting’. Dat wil zeggen dat de regelmaat (takt) van de galopsprong 
en indien gevraagd de tussenliggende gang draf of stap, de ontspanning en souplesse, de aanleuning, de impuls, het 
recht gericht zijn en waar gevraagd en van toepassing de verzameling, steeds de kwaliteit van de oefening uitmaken. 
 
De galopwisseling door de draf: 
Dit is een wisseling waarin het paard vanuit de galop in draf wordt gebracht en na vier of ten hoogste zes drafpassen 
in de andere galop aanspringt. 
 
De eenvoudige galopwisseling: 
Dit is een wisseling waarin het paard van de verzamelde galop direct in de verzamelde stap wordt gebracht en na drie 
tot vijf stappassen direct in de andere galop aanspringt. De overgang van de verzamelde galop naar de verzamelde 
stap is licht en vloeiend. De stap is ontspannen en zuiver. Bij de overgang van de verzamelde stap naar de andere 
verzamelde galop springt het paard op de eerste hulp correct aan. 
 
De vliegende galopwisseling: 
Dit is een galopwisseling, uitgevoerd in het zweefmoment van de galopsprong. Deze wisselingen kunnen ook in 
series uitgevoerd worden: dat wil zeggen om de 4, 3, 2 sprongen of om de sprong (om de pas). Takt, cadans en 
evenwicht zijn tijdens de galopchangementen onveranderd. De graad van verzameling tijdens de wissel en tijdens de 
series zal iets minder kunnen zijn dan de graad van verzameling in de verzamelde galop, dit om de drietakt, 
sprongkracht en ontspanning optimaal te garanderen. 
 
De passage 
Met een aanwezig fundament van takt, ontspanning en souplesse, aanleuning, impuls en rechtgerichtheid wordt aan 
het laatste onderdeel van het ‘scala van de africhting’ gewerkt: de verzameling. Met al deze bouwstenen kan een 
geschoold paard zichzelf uiteindelijk zo dragen en zoveel gewicht nemen op de achterhand met gebogen gewrichten 
van het achterbeen, dat hij de verzamelde bewegingen passage en piaffe kan tonen. Ook bij deze onderdelen wordt 
de totaalindruk en kwaliteit zoals bij alle bewegingen en oefeningen van de dressuur weer bepaald door de indruk die 
het aanwezige fundament van het ‘scala van de africhting’ achterlaat. De passage is een zeer verkorte, verheven, 
sterk verzamelde en zeer gecadanceerde draf. De passage wordt gekenmerkt door een duidelijk onderbrengen van 
de achterhand, een meer uitgesproken buiging in de knie- en spronggewrichten en een sierlijke elasticiteit van de 
beweging. De diagonale benenparen worden gelijktijdig en met een verlengde periode van het zweefmoment opgetild 
en neergezet. De toon van de hoef van het voorbeen dat wordt opgeheven, reikt tot het midden van het pijpbeen van 
het andere voorbeen. De toon van de hoef van het opgeheven achterbeen reikt tot iets boven de kogel van het 
andere achterbeen. Hoofd en hals zijn in oprichting, met de nek als hoogste punt. Het hoofd nadert de verticale 
loodlijn en het paard blijft licht in de hand, waardoor het in staat is om vloeiende overgangen van de passage naar de 
piaffe te maken en omgekeerd. 
 
De piaffe 
De piaffe is een zeer verzamelde, gecadanceerde, verheven, diagonale beweging op de plaats. De piaffe geeft de 
indruk van een draf op de plaats, met tegelijkertijd een duidelijk zichtbare voorwaartse drang. De rug van het paard is 
soepel en elastisch. De achterhand daalt licht, de heupen en de spronggewrichten zijn actief, goed onder gebracht en 
geven aan de schouder en de hele voorhand een zeer grote lichtheid, vrijheid en beweeglijkheid. Ieder diagonaal 
benenpaar wordt om en om opgetild en weer neergezet in dezelfde takt en cadans en met een enigszins verlengd 
zweefmoment. De toon van de hoef van het opgeheven voorbeen reikt tot het midden van het pijpbeen van het 
andere voorbeen. De toon van de hoef van het opgeheven achterbeen reikt tot juist boven de kogel van het andere 



 
   

 

Wedstrijdreglement Dressuur versie 2013 
  24 – 26 

 

 

achterbeen. De hals is in oprichting en het hoofd nadert de verticale loodlijn. Het lichaam van het paard rijst en daalt 
in een elastische, gecadanceerde en harmonieuze beweging. 
 
De eindcijfers 
Het ‘scala van de africhting’ met de zes begrippen takt, ontspanning/souplesse, aanleuning, impuls, recht richten en 
verzameling geeft de bedoelingen van het FEI-reglement volledig weer. Hier zijn onze dressuurproeven op 
afgestemd. Natuurlijk komen deze zes begrippen ook weer tot uitdrukking in de eindcijfers bij een dressuurproef. De 
taktzuiverheid komt terug in de eindcijfers voor de stap, voor de draf en voor de galop. Ook voor de impuls wordt een 
eindcijfer gegeven. De impuls is de activiteit die door de ruiter wordt opgewekt en beheerst. Vanaf de klasse M2 wordt 
dit cijfer uitgebreid tot ‘impuls en verzameling’, waarbij de nadruk komt te liggen op de activiteit, opgewekt vanuit de 
achterhand. Deze resulteert in het meer uitgesproken ondertreden van de achterhand, een verend ruggebruik en een 
meer gesloten, los door het lijf en meer bergopwaarts bewegend paard. Het volgende eindcijfer wordt gegeven voor 
‘het recht gerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard’. Die begrippen zijn allemaal in het scala terug te 
vinden. Ten slotte krijgt ook de ruiter twee eindcijfers. Het ene cijfer betreft zijn ‘houding en zit’. Het andere is 
‘rijvaardigheid en het effect van de hulpen’. Met rijvaardigheid demonstreert de ruiter zijn gevoel voor de inwerking op 
zijn paard. Hij geeft zijn hulpen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en in de juiste samenwerking. Hierbij is 
het ‘scala van de africhting’ het na te streven doel. Uit de rijvaardigheid blijkt dus het ruitergevoel. Het effect van de 
hulpen is het gevolg dat het paard aan de hulpen geeft. Daarnaast wordt er in de klassen B tot en met L2 een cijfer 
toegekend aan de verzorging van ruiter en paard/pony. De toegekende punten voor de eindcijfers zijn uiteraard een 
weerspiegeling van de toegekende cijfers voor de diverse onderdelen. Een paard dat bijvoorbeeld in de diverse 
oefeningen heeft gescoord op de algemene indruk van zijn impuls, krijgt ook een hoog eindcijfer voor impuls (en 
verzameling). 
 
Houding en zit 
Alle oefeningen moeten worden uitgevoerd zonder duidelijk zichtbare inspanning van de ruiter. Deze moet recht in het 
zadel zitten met soepele lendenen en heupen, de benen aangesloten en goed afhangend, het bovenlichaam 
ongedwongen, vrij en recht, de handen laag en bij elkaar zonder evenwel elkaar of het paard aan te raken, de duimen 
zijn het hoogste punt, de ellebogen en de armen dicht bij het lichaam. Dit maakt dat de ruiter de bewegingen van het 
paard soepel en ongedwongen kan volgen en onzichtbare hulpen kan geven. Dit is de enige houding waarmee de 
ruiter een paard op correcte wijze kan africhten. 
 
Richtlijnen voor de verzorging van het geheel 
Conditie en toilettering paard/pony: 
Het paard/de pony wordt in wedstrijdconditie voorgesteld. Het al dan niet dragen van hoefijzers is voor de beoordeling 
niet van belang. Voor de wijze van het correct toiletteren van het paard/de pony wordt een aantal mogelijkheden 
gegeven in voorkeursvolgorde. Voor paarden en pony’s van rassen waarbij een andere wijze van toilettering 
gebruikelijk is, zoals Fjorden, Haflingers, IJslanders, Shetlanders en Friezen, zijn deze richtlijnen uiteraard niet van 
toepassing. 
 
De manen: 
a. Gevlochten in één enkele rij van dubbel geslagen vlechtjes of knotjes die afgewerkt mogen zijn met wit band. 

De maantop mag daarbij los blijven, maar moet dan over de frontriem worden gedragen.  
b. Los gedragen goed verzorgde naar één zijde liggende manen van gelijke lengte.  
c. Op andere wijze dan onder (a) aangegeven ingevlochten manen.  
d. Totaal afgeschoren manen. 
Bij voorkeur wordt vlak achter de oren een stukje manen verwijderd (‘derde oor’), zodat het hoofdstel een goede 
ligplaats heeft. 
 
De bovenkant van de staart: 
a. De haren van de staart ingevlochten over een afstand van tenminste een vierde deel van de staartwortel. Het 

mee vlechten van gekleurde linten is niet toegestaan.  
b. De haren van de staartwortel ‘bijgetrokken’.  
c. De haren van de staartwortel ‘bijgeknipt’ of ‘bijgeschoren’. 
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De onderkant van de staart: 
a. recht afgeknipt. De lengte in ‘gedragen’ toestand reikt tenminste een handbreedte onder de spronggewrichten.  
b. gedragen in niet bijgewerkte toestand, lengte als onder (a). 
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Bijlage 8 - afbeelding Dressuurringen 
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