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ALGEMEEN

• Belangrijk om te weten is dat de reiningsport geen verschillende niveaus kent 

zoals we dat wel kennen in de dressuur.  Iedereen,  ongeacht leeftijd, ervaring, 

leeftijd paard etc rijdt dezelfde proeven. Dat betekent heel concreet dat een 

net startende 12 jarige ponyruiter precies dezelfde proeven rijdt als die op de 

wereldruiterspelen gereden worden. 

• Op wedstrijden worden wel mensen van verschillende niveaus bij elkaar in een 

klasse geplaatst.  We kennen hier de volgende klasses: Youth (voor de jeugd) 

Amateurs (mensen die niet beroepsmatig rijden) en de Open klasse voor 

mensen die beroepsmatig rijden. 



ALGEMEEN

• To rein a horse is not only to guide him, but also to control his every
movement. The best reined horse should be willingly guided or controlled with
little or no apparent resistance and dictated to completely. Any movement on 
his own must be considered al lack of control. All deviations from the exact 
written pattern must be considered a lack of or temporary loss of control and
therefore a fault that must be marked down acoording to severity of deviation. 
After deducting all faults, set here within, against execution of the pattern and
the horse’s overall performance, credit should be given for smoothness, finesse, 
attitude, quickness and authority of performing various maneuvers, while using
controlled speed wich raises the difficulty level and makes him more exciting
an pleasing te wacht to an audience. The official guideline for the application
for the rules for judging shall be as specified in the NRHA judges guide

• Een paard rijden, betekent niet alleen dat je hem leidt, maar ook dat je iedere 
beweging beheerst. Een goed gereden paard moet gewillig geleidt en beheerst 
zijn, met weinig of geen weerstand en moet volledig gehoorzaam zijn aan de 
ruiter.

• Pluspunten kan men verdienen met een mooie, soepele, snelle uitvoering van 
de manoeuvres van de proef. De gemiddelde en uitgangsscore is 70 punten. 
Afhankelijk van de uitvoering kan men bonus of minpunten verdienen en voor 
fouten worden strafpunten (penalties) toegekend



DE MANOEUVRES IN DE REINING 
PROEF

• Grote snelle cirkels links en rechts

• Kleine langzame cirkels links en rechts

• Serie spins links en rechts

• (sliding)Stops

• Rollbacks links en rechts

• Achterwaarts 

• Galopwissels links en rechts



REINING PATTERN

• Een reining pattern bestaat altijd uit dezelfde manoeuvres

• Je begint altijd met 70 punten bij binnenkomst 

• De volgorde is per pattern verschillend

• https://youtu.be/9FEdjGkhstQ (filmpje Shawn)

https://youtu.be/9FEdjGkhstQ


SCORES VAN DE MANOUVRES

• +1,5 excellent

• +1 heel goed

• +0,5 goed

• 0 correct

• -0,5 matig

• -1 slecht

• -1,5 erg slecht



PENALTIES (STRAFPUNTEN)

5 penalties krijg je wanneer je:

• Je sporen gebruikt voor de singel

• Je het paard aanraakt met je vrije hand

• Je het zadel vasthoudt/vast pakt

• Wanneer het paard bokt, steigert, slaat

2 penalties krijg je wanneer je:

• Niet stilstaat of stapt voor het aangelopperen bij een walk in pattern

• Je niet in galop bent voor de eerste marker bij een run in pattern

• Wanneer je stopt voor de aangegeven marker

• Wanneer je uit de gevraagde gang valt (bv van galop in draf)

• Bij een freeze up in spin of rollbakc



PENALTIES (STRAFPUNTEN)

1 penaltie krijg je wanneer je:

• Een over of onder spin hebt van max ¼ deel van een spin

• Verkeerde galop voor meer dan ¼ deel van de cirkel

• Een te vroege of te late wissel van maximaal 4 passen (2 strides)

0,5 penaltie wanneer je :

• Niet 20 feet van de muur blijft bij een stop of rollback

• Te late galopwissel van 2  passen (1 stride)

• Over of onder spin van max 1/8 deel van een spin

• Meer dan 4 passen draf na een rollback

• Vanuit draf aan galopperen ipv vanuit stap/stilstand



PENALTIES (STRAFPUNTEN)

Een nul score krijg je wanneer je:

• Meer dan 1 vinger tussen de teugels

• 2 handen (behalve bij snaffle bit en hackamore classes)

• Verkeerd gebruik van romal reins

• Verkeerde proef of het niet kunnen voltooien van de proef

• Meer dan halve cirkel of halve arena in draf ipv galop

• Meer dan ¼ deel overspin/onderspin

• Materiaal pech

• Niet volledige manoeuvres (meer dan 90 draai bij rollback, meer dan twee passen achterwaarts bij stop)



NO SCORE (GEEN PUNTEN)

• Mishandeling van het paard

• Niet toegestane uitrusting 

• Gebruik van zweep

• Gebruik van gesloten teugels (behalve bosal en in jeugdklasse onder de 10 jaar

• Gebruik van materiaal om staart van het paard niet te laten bewegen

• Respectloos gedrag van de ruiter

• Wanneer veiligheid van ruiter en of paard in het geding komt

• Niet afstappen bij de (bit/paard) controle door de jury



SCORE SHEET 



RUN 1

Klik hier voor Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=orw0KKie-KI


RUN 2

Klik hier voor Youtube

https://youtu.be/9FEdjGkhstQ


BEOORDELING GALOPWISSELS



BEOORDELING OVER/ONDER SPIN



Bedankt voor jullie aandacht


