Bestgaand onder het zadel
Voorafgaand aan de beoordeling dient door de jury een inspectie plaats te vinden van de deelnemende
paarden, berijders en harnachement. Een veelzijdigheidszadel of dressuurzadel is toegestaan.
Het zadeldekje moet uitgesneden zijn in de vorm van het zadel.
Een hoofdstel met africhtings- Engelse-Mexicaanse- of gecombineerde neusriem is toegestaan.
Het bit, zweepje en sporen, zoals toegestaan bij dressuur tot en met de klasse L, zijn toegestaan.
Let hierbij op, ook paarden uit de klasse M en Z moeten hieraan voldoen, dus géén stang.
De paarden moeten stilstaan tijdens de inspectie.
Bij de beoordeling zal de wijze van gaan van het paard worden beoordeeld; dat wil zeggen dat
er sprake dient te zijn van een ruim wegzettend voorbeen en een krachtig gebruik van het achterbeen.
De gangen moeten regelmatig, actief, ruimte en balans laten zien en een goede houding van het paard.
De jury let ook op een ruime stap, een draf met zweefmoment en een galop in de goede balans en de juiste stelling en
buiging van het paard.
De overige beoordelingscriteria zijn daarna van belang: verzorging en uniformiteit van het geheel en het exterieur van het
paard.
Bij gelijke beoordeling zal de verrichting, verkregen door een hogere graad van africhting, doorslaggevend zijn.
Het is niet toegestaan deel te nemen met ooglappen of kinketting.
Trens met gebroken of recht mondstuk is wel toegestaan, een stang is niet toegestaan.

Bestgaand aangespannen enkel- en dubbelspan
Voorafgaand aan de beoordeling dient door de jury een inspectie plaats te vinden van de deelnemende aanspanningen
op paard, tuig en koets. De paarden moeten stilstaan tijdens de inspectie.
Bij de beoordeling zal de wijze van gaan worden gejureerd; dat wil zeggen dat er sprake dient te zijn van een
krachtige stap en een draf met zweefmoment, een ruim wegzettend voorbeen en een krachtig ondertredend achterbeen.
Deze draf dient gepaard te gaan met een fiere houding, mogelijk gemaakt door voldoende oprichting.
Bij de tweespannen zijn naast bovengenoemde omschrijving van belang dat de paarden als
span optreden, recht naast elkaar lopen en in houding gelijk zijn.
Bij een tandem is het daarnaast van belang dat het voorpaard voldoende voorwaarts is. Daarbij mogen de strengen niet
strak staan en moeten de paarden recht voor elkaar lopen.
De overige beoordelingscriteria zijn daarna van belang. Verzorging en uniformiteit van het geheel.
Bij gelijke beoordeling zal de verrichting, verkregen door een hogere graad van africhting en getoond met gebruik van
de minste hulpmiddelen, van doorslag zijn.
Dit geldt o.a. voor de plaatsing van de leidsels in de liverpoolstang en een niet knellende neusriem.
Een ongewenste manier van rijden heeft een negatieve invloed op de beoordeling.
De overige beoordelingscriteria voor tweespannen en tandems zijn de verzorging en uniformiteit van het geheel.
Bij gelijke boordeling zal de gelijkheid van het span in kleur type en bouw van doorslag zijn.
De deelnemers dienen correct gekleed te gaan. Een kniekleed/voorschoot en handschoenen zijn verplicht.
Het moet een passend geheel zijn.

