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FEIF Rijpaardenprofiel  
Beschrijving van de wijze van uitvoering 
Formulier voor trainers  
 
Introductie 
 
Om kopers meer informatie te geven over de kwaliteiten van een paard als rijpaard, 
heeft de FEIF het Rijpaardenprofiel (Riding Horse Profile) ontwikkeld. Dit kan door 
kopers of verkopers van een paard worden gebruikt, maar ook door 
hengstenhouders die meer informatie willen geven over het karakter van hun hengst. 
 
Omdat iedere ruiter anders is en andere wensen heeft, is het onmogelijk om het 
ideale paard te definiëren. Daarom beoogt de beoordeling objectieve informatie te 
geven over de kenmerken van een paard zonder daaraan een waardering te geven. 
 
 
Wie kan het rijpaardenprofiel invullen? 
Het is aan te raden om het Riding horse profile in de laten vullen door een trainer 
(liefst FEIF niveau twee of hoger) en die bij voorkeur ook is opgeleid als sport- of 
fokkerij-jurylid. De trainer zet zijn handtekening op het rapport. 
  
Hoe voer je de test uit? 
De verschillende onderdelen vinden plaats in de stal, buiten en/ of  in een bak/ ovaal 
baan. Het eerste deel van de beoordeling kan plaatsvinden in een bak / ovaalbaan, 
maar het tweede deel moet buiten plaatsvinden in de natuur, langs een weg enz. 
 
De test kan worden uitgevoerd op een voor het paard bekende of onbekende locatie. 
Belangrijk is vooral dat op het formulier wordt genoteerd of en hoe goed het paard de 
locatie kent. Dit kan het gedrag van het paard immers beïnvloeden. 
 
De trainer dient ervoor te zorgen dat alle oefeningen veilig en beheerst worden 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld, het openen van een paraplu moet geleidelijk gebeuren. 
 
Als het paard nerveus is of niet in staat is om een deel van de oefeningen uit te 
voeren of als de trainer het onveilig acht om een deel van de oefeningen te doen, 
moet dit in de opmerkingen worden vermeld. 
 
Het Riding Horse Profile maakt gebruik van een lineaire beoordelingsschaal, die 
twee verschillende beschrijvingen aan weerszijden heeft, bijvoorbeeld gespannen 
aan de ene kant en ontspannen aan de andere kant. De trainer geeft aan waar op de 
schaal het kenmerk het meest nauwkeurig wordt beschreven. 
 
Voorbeeld: een markering moet in de betreffende cirkel geplaatst worden. Als een 
paard een perfecte takt in tölt heeft, plaats je het teken in de cirkel, die precies in het 
midden ligt. Een paard, dat iets lateraal is, krijgt een punt net links van het midden. 
 
 
  

Takt Laterale tölt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Diagonale tölt 
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Eerste deel van de oefeningen 

Het eerste deel (ongeveer 20 minuten) wordt uitgevoerd door de eigenaar 
(hier kan ook worden gelezen: de vaste ruiter op dat moment) en 
geobserveerd door de trainer en omvat: 

- het paard pakken uit wei / paddock / stal. 
- Het paard leiden en vastzetten, 
- borstelen, hoeven optillen 
- zadelen 
- Rijden: De eigenaar rijdt het paard zoals hij gewend is en toont alle 

gangen, overgangen, dressuurvaardigheden. Als de ruiter gewend is 
eerst grondwerk te doen met zijn paard is dit ook toegestaan. 

 
Tweede deel van de oefeningen 

In het tweede deel rijdt de trainer het paard (ongeveer 20 minuten) Dit deel 
moet bestaan uit: 

 het paard opnieuw opzadelen terwijl niemand hem vasthoudt 

 opstijgen 
 buitenrijden zowel op zandpaden als langs een weg, met een ander 

paard 

 wegrijden van het andere paard (tegenovergestelde richting 10 meter 
of buiten het zicht) 

 stoppen terwijl een ander paard doorloopt (andere paard(en) op ca 10 
meter afstand of buiten het zicht) 

 afslaan in een andere richting dan een ander paard (10 meter of buiten 
het zicht) 

 afstappen en weer opstappen 

 Overgangen rijden (stap / draf / tölt / galop) 
 Indien mogelijk langs een weg rijden waar je divers verkeer tegenkomt 

Tijdens deze rit beoordeelt de trainer zowel het karakter, de rijeigenschappen 
als de gangen. De trainer vult het formulier in nadat de bovenstaande 
elementen zijn afgerond of geeft tijdens het rijden aan iemand door wat moet 
worden ingevuld. 
 
Derde deel van de oefeningen 
Het derde deel van de oefeningen geeft inzicht  in hoe een paard reageert op 
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verschillende objecten en omstandigheden. Dit onderdeel kan in zowel het 
eerste als het tweede deel geïntegreerd worden en moet tenminste drie van 
de elementen in het onderstaande formulier bevatten. 
 
Bij het uitvoeren van deze elementen, moet altijd de veiligheid van het paard, 
de ruiter en toeschouwers in acht worden genomen. Controleer altijd bij de 
eigenaar hoe het paard doorgaans reageert en begin met iets simpels, bij 
voorkeur terwijl de ruiter ernaast loopt. 
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FEIF Riding Horse Profile – Trainer’s Report 
 
Algemene informatie over 
het paard 

 

Datum:   
Eigenaar van het 
paard:  

 

Paard (naam):   

Stallingslocatie:   

FeifID:   

Kleur van het paard:   

Gezondheid/uiterlijk  

Algemene conditie:  

Mond  (wonden, littekens) ` 

Benen (stand, sterkte)  

Rug (goed uitgebalanceerd, 
overbouwd, recht of hol)  

Beslag  

Voor: 6 mm/ 8 mm/10 mm Achter: 6 mm/ 8 mm/10 mm 

Zooltjes: Nee / ja / alleen 

voorbenen/  alleen 
achterbenen 

 

Kwaliteit van de hoeven: 

Trainingsniveau van het 
paard 

 

Hoe is het paard getraind? (jaren, aantal keren per 
week, intensiteit, soort ruiter, perioden van rust) 
 

 
 
 

Trainers niveau in FEIF’s Trainer 
Matrix*: 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en handtekening van de 
trainer 

Deelname aan rijcursussen/lessen Ja / Nee 

Deelname aan wedstrijden/shows Ja / Nee 

 
*Een actuele lijst van trainers kan worden gevonden op: 
https://www.feif.org/Education/HorseTrainersandRidingInstructors.aspx 
 
 
Het Rijpaardenprofiel geeft een beeld en een  beschrijving van het paard op 
bovengenoemde datum. Dit kan veranderen gedurende de tijd en onder andere 
omstandigheden; het geeft geen garantie over karakter, gangen en opleidingsniveau 
van het paard. 

 
 
 
  

https://www.feif.org/Education/HorseTrainersandRidingInstructors.aspx
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Gedrag op  de grond (voornamelijk beoordeeld in Deel 1) 
Plaats een kruisje in het rondje wat van toepassing is. 

 

Pakken Loopt weg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Komt naar je toe 

          
Borstelen/voetje 
geven 

Beweeglijk, Werkt 
niet mee ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Staat stil 

          

Leiden van het paard 
Langzaam, loopt 

achter je ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 Haastig, loopt je 
voorbij 

          

Zadelen 
Gespannen/ 

beweeglijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ontspannen/ staat 
stil 

          

Opstijgen 
Gespannen/ 

beweeglijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ontspannen/ staat 
stil 

          
Wegrijden 
(eerste passen) Gespannen, gehaast ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ontspannen  

 

 

 
Algemene eigenschappen (beoordeeld in deel 1-3) 

Spanning Veel  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zonder spanning 

          

Teugelcontact zwaar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Licht 

Scheefheid Veel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Weinig 

Meewerkendheid Zeer beperkt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zeer goed 

Richtingcontrole Zeer beperkt  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zeer goed 

Controle over het 
tempo Zeer beperkt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zeer goed 

Respect Zeer beperkt  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Heel veel  

Vluchtgedrag Heel veel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zeer beperkt  

Beenhulpen 
Weinig 
reactie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zeer snelle reacties 

Looplust weinig actief ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ zeer actief 

 

 



www.feif.org 

www.feif.org 
www.feif.org 

FEIF  INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS 

 

 
 

6 

Opleidingsniveau (beoordeeld in Deel 1-2) 

Van hand 
veranderen Zeer beperkt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zeer goed 

          

Overgangen  Zeer beperkt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zeer goed 

           

Andere oefeningen 
zoals wijken voor de 
kuit, schouder voor  minimaal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Zeer goed 

          

 

Gangen 

(beoordeeld in 
Deel 1en2) 

Het paard heeft 

❑ Vijf gangen 

❑ Vier gangen  

❑ Drie gangen 

❑ Niet duidelijk  

Markeer de juiste cirkel 

Stap (1-5)   

Ontspanning Gespannen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ontspannen 

          

Takt Onregelmatig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Regelmatig 

          

Lengte van de 
pas Korte passen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ruime passen 

          

Draf           

Uitvoerbaarheid  Moeilijk  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Makkelijk  

Takt Onregelmatig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Regelmatig 

          

Zweefmoment Weinig  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Veel  

          

Balans Weinig ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Veel 

          

Snelheidsbereik Klein ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Groot 
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Tölt           

Uitvoerbaarheid Moeilijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Makkelijk 

          

Takt Laterale tölt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Diagonale tölt 

 Onzuiver ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zuiver 

          

Ontspanning Gespannen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Soepel 

          

Snelheidsbereik Klein ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Groot 

          

Galop          

Uitvoerbaarheid Moeilijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Makkelijk 

          

Takt Viertakt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zuiver 3-takt 

 Onzuiver ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zuiver 

          

Snelheidsbereik Klein ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Groot 

          

Telgang           

Uitvoerbaarheid Moeilijk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Makkelijk 

Takt Onzuiver ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Zuiver 

Snelheid Langzaam ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Snel 

          

 
Conclusie aangaande karakter, gangen en opleidingsniveau  

 opmerkingen  

Karakter   
 
 

Gangen   
 
 

opleidings 
niveau  
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Informatie over de omstandigheden waarin de evaluatie werd afgenomen  

locatie 
onbekend terrein voor het paard /eigen stal/niet eigen stal maar wel bekend 
terrein voor paard…….. 

Weersomstandigheden 

temperatuur   Wind  

regen  

 

 

Deel 1 (gereden door de eigenaar) vond plaats in: 
 overdekte bak/ buitenbak/ op een ovaalbaan/ buiten in natuurgebied/ langs de weg/ anders……. 
 

 Overige opmerkingen : 
 
 

 

Deel 2 ( gereden door de trainer) vond plaats in: 
overdekte bak/ buitenbak/ op een ovaalbaan/ buiten in natuurgebied/ langs de weg/ anders… 
 

 
Tijdens de test was het paard alleen/ tijdens de test was er nog een paard / tijdens de test waren 
er meerdere paarden …… 

 

Overige opmerkingen : 
 
 

 

 
 

Deel 3 (reacties op omstandigheden of voorwerpen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De hieronder genoemde situaties zijn getest ( er moeten minimaal 3 
tests worden uitgevoerd) de manier waarop het paard reageert wordt 
door de trainer meegenomen in zijn globale beoordeling van het 
karakter en temperament  
  

❑ Verplaatsen van een jas of ander object boven het paard 
langs van de ene zijde naar de andere zijde  

❑ Tijdens het passeren van het paard openen en sluiten van 
een paraplu (2 meter afstand) 

❑ In en uitladen van een trailer/ of het betreden van een 
nauwe ruimte 

❑ Rijden in verkeer (op smalle weg, auto, fietsers 
vrachtwagen, noteer a.u.b. wat er voorbij kwam) 

❑ water oversteken 
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❑  met spuitfles over de rug en buik spuiten  

❑ over een plastic zeil stappen (grootte ongeveer 2 bij 2 
meter) 

❑ plotseling verschijnen van personen achter bv. een boom 
vandaan  

❑ rijden met een vlag  

❑ onder takken met bewegende blaadjes doorrijden ( wanneer 
deze niet voorhanden zijn onder lijn met vlaggetjes 
doorrijden) 

❑ ingehaald worden door een fietser 

❑ blaffende hond  

❑ anders ……..( zelf omschrijven): 
 
 

 

 ❑ Deel 3 is niet getest vanwege de volgende redenen: 

 
Plaats een foto die het paard van de zijkant toont (of voeg foto apart toe ) 
 
 


