
Correcties dressuurproevenboekje 2016 

 

Onderstaande correcties zijn van toepassing op de 1
e
 druk van het KNHS Dressuur- en 

menproevenboekje (april 2016). 

Proef 40 (Afdelingsdressuur) 

- Onderdeel 18 Bij het commando is toegevoegd; Hoefslag rechts volgen 

18 C afwenden 
Met enen voltes halve baan rechts 
A rechterhand 

C afwenden 
Met enen voltes halve baan rechts –MARS- 
Hoefslag rechts volgen 

 

Proef 42 (Afdelingsdressuur) 

 Onderdeel 12 C arbeidsdraf. In het dressuurproevenboekje is opgenomen C arbeidsdraf 
(individueel) dit is niet correct. Dit moet zijn; 

12 Als hoofd der colonne bij C is arbeidsdraf (allen gelijk) Arbeidsdraf –MARS- 

 

Proef 44 (Afdelingsdressuur) 

Onderdeel 22 A Arbeidsdraf is gewijzigd in verzamelde draf 

22 A verzamelde draf (individueel) A verzamelde draf 

 

Proef 46 (Afdelingsdressuur) 

 Onderdeel 7 S verzamelde stap. In het dressuurproevenboekje is per abuis opgenomen S 
verzamelde stap (allen gelijk) dit is niet correct. Dit moet zijn: 

7 A verzamelde stap (allen gelijk) 
F-S van hand veranderen in uitgestrekte stap 
S verzamelde stap (Individueel) 

A verzamelde stap –MARS- 
F-S verandert van hand in uitgestrekte stap 
S Verzamelde stap 

 In onderdeel 19 staat in het dressuurproevenboekje de opdracht travers rechts correct maar in het 
commando staat travers links. Dit moet natuurlijk travers rechts zijn 

 In onderdeel 23 staat in het dressuurproevenboekje Rechts formeert gelid opgenomen. Dit is niet 
correct. Dit moet zijn; 

23 Op H-E-K links formeert gesloten gelid 
Op de middellijn halthouden 
Groet (alleen commandant) 
Met enen voorwaarts in vrije stap 1 meter afstand en hoefslag rechts volgen.  
Voorbij A rijbaan verlaten 

 

Kür op muziek voor viertallen en pas de deux klasse Z en ZZ 

De proeven met proefnummers 72 en 73 uit het dressuurproevenboekje zijn gewijzigd. De 
appuyementen in draf zijn vervangen door keertwendingen in stap. Er is een proef toegevoegd voor 
de klasse ZZ. Zie website.   

 



F-proef 3a 

 Onderdeel 11 “Tussen H en C Arbeidsgalop links aanspringen” moet zijn:  
“Arbeidsgalop rechts aanspringen” 

 Onderdeel 16 ” Tussen M en C Arbeidsgalop rechts aanspringen” moet zijn:  
“Arbeidsgalop links aanspringen” 
 

F-proef 3b 

 Onderdeel 11 “Tussen M en C Arbeidsgalop rechts aanspringen” moet zijn: 
“Arbeidsgalop links aanspringen” 

 Onderdeel 16 “Tussen H en C Arbeidsgalop links aanspringen” moet zijn:  
“Arbeidsgalop rechts aanspringen” 

F-proef 4b 

 Onderdeel 13 Tussen H en C Arbeidsgalop links aanspringen  moet zijn: Arbeidsgalop rechts 
aanspringen  

 Onderdeel 17 Tussen K en A Arbeidsgalop rechts aanspringen  moet zijn: Arbeidsgalop links 
aanspringen 


