
 
 

Belangrijkste veranderingen in de F-proeven 

 
F1 t/m F8 proeven en protocollen 
Ongewijzigd. 
 
F9 is dezelfde proef (qua rijlijnen). Alleen in de eindcijfers op het protocol zijn er enkele wijzigingen 
 
F10 t/m F15 zijn nieuwe proeven en protocollen 
 
Wat is er concreet gewijzigd 
 
F9 t/m F12 

• Voor deze proeven geldt lichtrijden, tenzij doorzitten gevraagd wordt. 

• In de eindcijfers zijn voor deze proeven enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn Juistheid der 
beenhulpen en Juistheid der teugelhulpen samengevoegd tot Het effect van de hulpen. Verder 
is Rijvaardigheid en harmonie  als eindcijfer toegevoegd. De juistheid van het tempo is 
veranderd in de activiteit van het arbeidstempo tijdens de 3 gangen 

F10 
Is de oude proef F14. Waarbij het nageeflijk rijden in de hele F-proevenlijn geschrapt is als 
verplichting. Uitgangspunt in alle proeven is een fijne constante elastische verbinding met de 
paardenmond. Als het nageeflijk rijden met de juiste hulpen lukt is dit een plus. 
 
F11 
Is de oude F15 proef, waarbij ook hier het nageeflijk rijden geschrapt is. 
 
F12 
Is de oude F10 proef, waarbij lichtrijden, tenzij doorzitten gevraagd wordt. 
 
F13 t/m F15 
Voor dit niveau zijn nieuwe proeven ontwikkeld. 
Uitgangspunten in deze proeven zijn: 

• Geen verplichting om een proef/onderdelen nageeflijk te rijden, maar uitgangspunt is een fijne 
constante elastische verbinding met de paardenmond. Als het nageeflijk rijden met de juiste 
hulpen lukt is dit een plus. 

• Niet meer een hele proef doorzitten, maar lichtrijden tenzij doorzitten gevraagd wordt. 

• Alle overgangen worden nog steeds progressief gereden en beoordeeld 

• Bij de beoordeling ligt het zwaartepunt nog steeds op de ruitergerichte beoordeling, maar 
wordt wel toegewerkt naar de combinatiegerichte beoordeling (hoe reageert het paard op de 
hulpen, hoe is de samenwerking). 

• In de eindcijfers zijn t.o.v. F9 t/m F12 enkele wijzigingen doorgevoerd:  
Onderdeel 30 ontspanning van ruiter en paard 
Onderdeel 31 stelling, buiging en rechtgerichtheid,  
Onderdeel 32 impuls (deze komt i.p.v. activiteit van het arbeidstempo) 

 

Leeswijzer bij het bekijken van de video’s in de app 
We hebben de bestaande beelden gebruikt voor de nieuwe F10 t/m F12, omdat we vanaf nu de lijn 
aanhouden lichtrijden tenzij doorzitten wordt gevraagd correspondeert dat niet altijd met het getoonde 
beeld. 
 


