
F4 wordt F3 
 
“Onze” F4 proef is overgenomen door de FEIF. De Feif wil graag 
'doornummeren', dus de F4 wordt nu F3. 
 
De tekst van de proef is te vinden in het rulebook van de FEIF (S2.8.17 F3 ) op 
blz. 160 van het sportdeel. Dit is het rode gedeelte. 
https://www.feif.org/files/documents/FEIF_Rules_Regulations2018_sport.pdf 
 
Deze vijfgangenproef is bedoeld voor paarden in de beginfase van hun telgangopleiding. 
Dat betekent dat er meer ruimte is om op een harmonische manier de overgang naar telgang te 
maken en meer ruimte voor terugnemen. 
Om dat te bereiken worden de markeringen die aangeven waar het paard in telgang moet zijn, 
meer naar het midden verplaatst: 8 m aan elke kant, (of er wordt een 2e set neergezet). De afstand 
die het paard in telgang af moet leggen is dus ook iets korter. 
Om een cijfer te krijgen, is het tonen van minstens een halve lange zijde voldoende. (dit cijfer is 
dan niet zo hoog, max een 3.0).  
 
Er zijn 2 doorgangen. Het cijfer voor telgang wordt gebaseerd op de beste doorgang. Lukt het de 2e 
keer dus niet of niet zo goed, dan krijg je geen aftrek en kun je je concentreren op het op een 
goede manier oplossen van het probleem (opleiding.....) 
Als ruiter kun je deze proef dus gebruiken om het leggen en terugnemen op een goede manier te 
oefenen, want daar krijg je alle ruimte en gelegenheid voor. De nadruk ligt hier dus meer op de 
opleiding van het paard voor de toekomst, en er worden minder eisen gesteld aan wat je moet 
laten zien om toch nog met een cijfer de baan uit te komen (wat  nou eenmaal stimulerend is ) 
 
Om te weten waar de juryleden op letten en om precies te lezen welke eisen er aan de overgangen 
aan de telgang zelf worden gesteld kun je bladzijde 11,12 en 13 (speciaal over de F3) lezen van de 
Sportjuryrichtlijnen. 
Deze zijn te vinden onder: 
https://www.feif.org/files/documents/sj_guidelines2018.pdf 
(ook voor andere gangen interessant natuurlijk) 
 
 
Tölt telt in deze proef niet dubbel, de nadruk ligt in deze proef op de telgang, die telt dus wel 
dubbel. 
 
Als er nog vragen zijn, mail ze naar: sportcie@nsijp.nl 
 
 
 
 

https://www.feif.org/files/documents/FEIF_Rules_Regulations2018_sport.pdf
https://www.feif.org/files/documents/sj_guidelines2018.pdf


 
   

 
 
 
Dit betekent dus: voor het leggen is meer ruimte/afstand/tijd. 
Je telgangt tot het einde van de lange zijde, maar harmonisch terugnemen is belangrijker dat de 
laatste 10 passen ook nog op topsnelheid. 
 
Laat je van het vereiste telgangstuk minder dan de helft in telgang zien, dan krijg je voor die 
doorgang een 0 
Laat je wel minstens de helft zien, maar niet (veel) meer, dan, kan je maximaal een 3.0 krijgen. 
De hoogte van het cijfer is afhankelijk van de kwaliteit van de telgang die je wel hebt laten zien. 
 


