
 

  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 

REGLEMENT IBOP/VOPP ONDER ZADEL TREKPAARDEN 
 

Afmetingen rijbaan: minimum 20 x 40 meter  

maximum 25 x 60 meter  

 

Optoming:  

• Trenshoofdstel met africhtingsneusriem, Engelse- of gecombineerde neusriem, enkele 

dikke trens (metaal of rubber), enkele of dubbele teugel.  

• Het gebruik van hulpteugels, bandages, pijpkousen en strijkklappen is niet toegestaan.  

• Bij het afleggen van de gehoorzaamheidsproef zijn peesbeschermers of pijpkousen 

toegestaan.  

• Het gebruik van sporen is toegestaan mits de radertjes niet scherp gepunt en goed 

draaibaar zijn.  

• Een zweep van maximaal 75 cm lengte mag eveneens worden gebruikt.  

• De amazone of ruiter die het paard/de pony rijdt, is verplicht een veiligheidscap te 

dragen.  

 

Onderzoek Trekpaarden 

1. Het te onderzoeken dier dient door de ruiter ten aanschouwen van de jury aan een 

halster te worden voorgebracht, een hoofdstel te worden aangedaan, opgezadeld te 

worden en te worden bestegen (eventueel met behulp van een opstapje). Tijdens het 

optomen, opzadelen en opstijgen mag het dier door één ander persoon aan het hoofd 

worden vastgehouden.  

2. Het afleggen van een rijproef. Zie bijlage 1. In draf lichtrijden tenzij doorzitten wordt 

gevraagd. Jury bij C. 

3. Het afleggen van een gehoorzaamheidsproef. Er dient een buitenrit te worden afgelegd 

van ong. 1000 meter. Hiervan dient ongeveer 500 meter in stap en 500 meter in draf te 

worden afgelegd. De buitenrit vindt plaats op een afgezette zandweg, in een weiland 

of op een parkeerterrein. 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 de gehoorzaamheidsproef, te verlangen dat met het paard langs of 

door kunstmatige opgestelde hindernissen (bijv. wapperende vlaggen, tuinparasols en 

voertuig met draaiende motor) wordt gereden. 

 

Na 3 ongehoorzaamheden wordt de proef op nul punten gezet, maar de proef kan wel 

worden voortgezet. 

 

Beoordeling 

a. Wijze van gaan in stap (2x) 

b. Wijze van gaan in draf (2x) 

c. Wijze van gaan in galop (2x) 

d. Houding en wendbaarheid 

e. Karakter, gehoorzaamheid en temperament (2x) 

f. Wijze van afleggen proeven, aanleg tot sport, wijze van in de hand staan (2x) 



 

Bovenstaande onderdelen a t/m f kunnen worden gewaardeerd met een cijfer 0 t/m 10, met 

dien verstande dat de te geven cijfers voor de onderdelen a, b, c, e en f met 2 worden 

vermenigvuldigd. 
 

Aan de cijfers dient de volgende betekenis gegeven te worden: 

0 niet uitgevoerd 6 voldoende 

1 zeer slecht 7 ruim voldoende 

2 slecht 8 goed 

3 tamelijk slecht 9 zeer goed 

4 ruim onvoldoende 10 uitmuntend 

    5 onvoldoende   

 

Desgewenst kan een jurylid het voor onderzoek aangeboden dier zelf opzadelen en/of 

berijden. 

 

Op grond van bovenstaande bevindingen wordt het onderzochte dier op geschiktheid als 

rijpaard c.q. rijpony ingedeeld in kwaliteitsklassen: 

AA Wanneer de som der cijfers tenminste 90 bedraagt en geen cijfer lager dan 8 

voorkomt. 

A Wanneer de som der cijfers tenminste 88 bedraagt en voor het karakter, 

gehoorzaamheid en temperament tenminste een 7 is gegeven. 

B Wanneer de som der cijfers tenminste 77 bedraagt en voor het karakter, 

gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven. 

C Wanneer de som der cijfers tenminste 66 bedraagt en voor het karakter, 

gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven. 

 Geen indeling in een kwaliteitsklasse volgt indien niet voldaan wordt aan de 

hierboven onder AA, A, B of C gestelde eisen of indien de proef niet volledig 

is afgelegd. 
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“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 

Bijlage 1 Rijproef Trekpaarden 
 

A A binnenkomen in stap, X halthouden en groeten 

B Voorwaarts in stap, C rechterhand 

C B arbeidsdraf, daarbij doorzitten 

D A slangenvolte met 3 bogen, daarna lichtrijden 

E Tussen K en H middendraf tonen 

F B tweemaal door een S van hand veranderen, daarbij doorzitten 

G Tussen A en K arbeidsgalop rechts aanspringen 

H E-B-E grote volte 

I Tussen M en F middengalop 

J Voor K Arbeidsdraf 

K M-X-K van hand veranderen, op de diagonaal overgang naar arbeidsstap 

L F-M halsstrekken, M teugels op maat maken 

M C overgang arbeidsdraf, daarbij lichtrijden  

N Tussen F en M middendraf tonen 

O E tweemaal door een S van hand veranderen, daarbij doorzitten 

P Tussen A en F arbeidsgalop links aanspringen 

Q B-E-B grote volte 

R Tussen H en K middengalop  

S Voor A arbeidsdraf en A afwenden 

T X halthouden en groeten 

U Voorwaarts in vrije stap, C linkerhand 

V A Halthouden en afstijgen, met paard aan de hand naar X 

 

 


