ALGEMEEN BRUIKBAARHEIDSONDERZOEK VOOR PAARDEN EN
PONY’S, REGLEMENT VAN HET ONDERZOEK
AANGESPANNEN PROEF/MENPROEF
Condities; afmeting van de rijbaan:min.25x50 meter/max.30x60 meter
Het onderzoek aangespannen paard bestaat uit 3 onderdelen te weten:
A. HET IN- EN UITSPANNEN
Het onderzoek wordt buiten gehouden. De jury is verplicht het te
onderzoeken paard tijdens de proef te laten uitspannen en aftuigen en
daarna weer te laten optuigen en inspannen. Het in- en uitspannen dient te
worden uitgevoerd door een persoon, terwijl het paard door een ander
persoon aan het hoofd mag worden vast gehouden. De cijfer waardering is
het hoogst, wanneer zonder hulp wordt ingespannen.
B. HET MENNEN
1. Tussen A-K Binnenkomen in arbeidsstap op de rechterhand, eenmaal de
rijbaan rond
A Afwenden, X Halthouden en groeten
2. Voorwaarts in arbeidsdraf, C Rechterhand
3. Eenmaal de rijbaan rond, C Arbeidsstap
B Afwenden, E Linkerhand en arbeidsdraf
4. Tussen F-M Draf uitstrekken en weer verkorten
5. E-B-E Grote volte, A Afwenden, X Arbeidsstap
G Halthouden 10 sec. stilstaan, daarna enkele passen achterwaarts
6. Voorwaarts in arbeidsdraf, C Rechterhand
B-E-B Grote volte, tussen K-H Draf uitstrekken en weer verkorten
7. A Afwenden, voor X overgang arbeidstap
X Halthouden en uitstijgen voorwaarts in stap
G Halthouden en instijgen, voorwaarts in arbeidsstap, C Linkerhand
H Van hand veranderen, A Rijbaan verlaten
C. DE TREKPROEF WELKE HOORT BIJ DE AANGESPANNEN PROEF
Aan de eigenaar wordt overgelaten of het te onderzoeken paard in de losse
strengen of in het lamoen zal worden aangespannen. De eigenaar kan aan
de jury kenbaar maken dat het paard zowel in de losse strengen als in het
lamoen de proef kan afleggen. Tijdens het onderzoek wordt dan van
aanspanning gewisseld. Op de evt. te vertrekken certificaat wordt daar
omtrent een aantekening gemaakt.
Eenzelfde mogelijkheid bestaat ook voor de leidselvoering in de vorm van
een dubbele lijn en/of hotlijn; alsook voor de aanspanning in borst- en
gareeltuig. De jury kan bepalen dat het te onderzoeken paard tijdens de proef
moet worden uitgespannen en daarna moet worden ingespannen. Het uit- en
inspannen dient te worden uitgevoerd door een persoon, terwijl het paard
door een ander persoon aan het hoofd mag worden vast gehouden. Hoe
minder hulp, des te hoger het cijfer.
BEOORDELING
De jury zal bij de verrichtingen de volgende onderdelen beoordelen:

A. Gedrag bij optuigen en aanspannen.
B. Wijze van gaan in stap.
C. Wijze van gaan in draf.
D. Stelling en buiging.
E. Houding en wendbaarheid.
F. Trekvastheid en gewilligheid
G. Werklust en uitstraling.
H Overgangen en wijze van in de hand staan.
I. Gehoorzaamheid.
J. Karakter-temperament
K. Algemene indruk
OPTOMING PAARD/PONY
Haam of borsttuig, het gebruik van een staartriem met normale culeron is
verplicht. Het gebruik van hulpmiddelen, zoals verzwaard of aangepast
beslag, opzetteugels, staartlepels, oorknoppen, gember e.d. is niet
toegestaan. De ijzers mogen een dikte hebben van max. 13 mm en dienen
een normale gewichtsverdeling te hebben. Er dient een vierwielige wagen te
worden gebruikt( bij voorkeur een showwagen) Bij de trekproef wordt gebruik
gemaakt van de remwagen welke is belast met 500 kg.
KWALITEITSKLASSE MENPROEF
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.

