
 

Vernieuwde Zitproef 2022 categorie 2, 3 en 4 
Lichtrijden tenzij doorzitten wordt gevraagd, onderlinge afstand minimaal 6 meter tenzij 
anders wordt gevraagd 

 

1 Binnenkomen in arbeidsstap, op rechterhand, rijbaan 1x rond aangesloten 
2 A, 1 voor 1 in arbeidsdraf  
3 K-X-H gebroken lijn 
4 A-C slangenvolte met 3 bogen 
5 M-X-K van hand veranderen en draf verruimen 
6 F doorzitten 
7 B afwenden doorzitten, E rechterhand doorzitten 
8 C-X-C grote volte doorzitten 
9 M-X-F gebroken lijn, doorzitten 
10 A lichtrijden 
11 C afwenden, A linkerhand  
12 F-M op commando in arbeidsstap 
13 M afwenden, H linkerhand 
14 H-E-K op commando halthouden en beugels uit en kruislings over de hals, daarna op 

commando arbeidsstap 
15 K-A-F op commando in arbeidsdraf (6m tussenruimte) 
16 B door een S van hand veranderen 
17 C afwenden, A rechterhand 
18 E-B-E grote volte 
19 H-C-M op commando in stap en beugels aandoen 
20 B, 1 voor 1 in arbeidsdraf (6m tussenruimte) doorzitten 
21 A-X-A grote volte op commando arbeidsgalop rechts aanspringen 
22 E-B-E grote volte en hoefslag volgen 
23 B-E-B grote volte en op commando in arbeidsdraf, hoefslag volgen 
24 E door een S van hand veranderen 
25 K doorzitten 
26 A-X-A grote volte op commando arbeidsgalop links aanspringen 
27 B-E-B grote volte en hoefslag volgen 
28 E-B-E grote volte en op commando in arbeidsdraf, hoefslag volgen 
29 K verlicht zitten 
30 A slangenvolte met 3 bogen 
31 H lichtrijden 
32 E-F van hand veranderen 
33 E-B-E grote volte en teugels langer laten worden 
34 E hoefslag volgen en teugels op maat maken 
35 C doorzitten 
36 B afwenden, E linkerhand en op commando naar arbeidsstap 
37 A afwenden 

Halthouden op de B-X-E lijn 
1e ruiter rechts en daarna met 3 meter tussenruimte opstellen 

38 Groeten en daarna in stap bij C op de rechterhand de rijbaan verlaten 
  

 


