
 

Protocol jureren Clubkampioenschappen dressuur pony’s 

Ruitervereniging Ravensbosch 

Dit protocol is een aanvulling op- / verduidelijking van het wedstrijdreglement clubkampioenschappen 

ruitervereniging Ravensbosch 

Algemene aandachtspunten: 

Verzorging ruiter en paard: Het is niet verplicht om in volledig wedstrijdtenue te rijden. De 

jury beoordeelt het onderdeel verzorging op basis van netheid van ruiter en pony en niet op 

basis van wedstrijdtenue. Voor ruiters die ook officieel wedstrijd rijden is een wedstrijdtenue 

wel verplicht. 

Bewust rijden: Bij de verdeling van de punten maakt de jury onderscheid tussen de ruiters 

die er ” alleen maar opzitten”en de ruiters die “bewust rijden”, bv. bewust hoeken rijden, 

inwerken met de zit enz. 

Houding en zit van de ruiter: De houding en zit van de ruiter is een belangrijk onderdeel 

van de dressuurproef. Dit aandachtspunt wordt door de jury bij alle onderdelen in de 

beoordeling meegenomen. 

Rijden op het goede been: Er wordt bij de indeling van de groepen aangegeven vanaf 

welke groep het rijden op het goede been mee genomen in de beoordeling. Elke keer 

vergeten van been verwisselen en/of rijden op het verkeerde been, betekent 1 punt aftrek. 

Aanspringen in galop: Aanspringen in de verkeerde galop wordt beoordeeld met een 5 als 

de ruiter dit na constatering corrigeert door terug te nemen in draf en opnieuw aan te 

springen.  

Als er wordt door gegaloppeerd in de verkeerde galop, dan wordt dit onderdeel beoordeeld 

met een 4. 

Rijden van overgangen: Voor een 6 of een 7 moet de ruiter laten zien dat hij zelf bepaalt 

wanneer een overgang gemaakt wordt. Als de ruiter de pony terug laat “vallen” in draf of 

stap, wordt dit beoordeeld met een 5. Als er weinig tot geen controle van de ruiter is, kan dit 

een 4 zijn.   

Omgang met de pony: De jury stimuleert een eerlijke en correcte omgang met de pony. 

Het consequent handelen en (licht) corrigeren bij ongehoorzaamheid van de pony, wordt 

door de jury positief beoordeeld.  

Grof handelen, zoals onrechtmatig gebruik van de zweep, onnodig trekken aan de teugels, 

hoog opgetilde handen waarbij de pony grof in de mond gestoord wordt, wordt negatief 

beoordeeld. 

 

 



Beoordeling van de diverse onderdelen: 

Onderstaande normering is een leidraad voor de jury: 

Elke “basisuitvoering” van een onderdeel, wordt beloond met een 6. 

Een 6 is het basiscijfer als een onderdeel figuurmatig correct gereden is, maar niet “bewust 

gereden.”Dus: een volte moet bv. rond zijn en raakpunten hebben om een 6 te krijgen.  

Een 7 is het basiscijfer als de jury ziet dat de ruiter bewust rijdt, zoals het rijden van hoeken, 

bewust eenzelfde tempo rijden enz. 

Een 8 is het basiscijfer als de jury waarneemt  dat een ruiter ook nog probeert om met 

behulp van de houding en de zit bewust op de pony in te werken. Dit houdt in: zeer correct 

uitvoeren van de figuren, vloeiende wendingen rijden, zelf de overgang rijden, pony op 

commando snel laten reageren enz. 

Een 5 is het basiscijfer als het onderdeel figuurmatig op 1 onderdeel niet correct gereden is, 

bv. een volte is niet rond of heeft geen raakpunten. 

Een 4 is het basiscijfer als er meer dan 1 onderdeel niet goed is aan het gereden figuur: bv. 

het figuur is niet correct gereden en de pony is ongehoorzaam of de ruiter rijdt het figuur 

helemaal verkeerd of niet. 

Als men als jury deze normering aanhoudt, zal de winnaar van de rubriek maximaal rond de 

200 punten eindigen, de middenmoot rond 185 en de staart rond de 175.  

 

 


