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Dit is een vrije vertaling naar beste eer en geweten (19-5-21). Denk er daarom om dat de 

Engelse tekst prevaleert bij eventuele verschillen ontstaan door het vertalen. 
orginele tekst: https://www.feif.org/2021/05/18/breeding-show-information/ 

 
 
Werk van de jury 
Er is wat gediscussieerd over de ruimte voor de fokjury op de shows. Enkele jaren geleden is 
gestandaardiseerd dat de fokjury de resultaten van de exterieurbeoordeling moeten 
presenteren zodra ze tot een conclusie zijn gekomen. Het is echter belangrijk dat totdat de 
fokjury tot een conclusie zijn gekomen, zij niet gestoord worden in hun discussie. De juryleden 
moeten voldoende ruimte hebben om onbeperkt over het paard te kunnen discussiëren om 
tot de meest correcte resultaten te komen. Dit houdt in dat paardeneigenaren, ruiters en hun 
assistenten tijdens de beoordeling van het paard afstand moeten houden tot de fokjury. Bij de 
exterieurbeoordeling is niet meer dan één assistent nodig bij de ruiter. Organisatoren van een 
show moeten enkele markeringen aanbrengen om ervoor te zorgen dat het zowel voor de 
assistent als voor anderen duidelijk is waar de vrije ruimte is. 
 
Het wordt steeds belangrijker dat de faciliteiten, waar de paarden worden gemeten, goed zijn, 
een stevige en vlakke vloer hebben en dat de ringmeester ervaren is, aangezien de nieuwe 
richtlijnen meer nadruk leggen op de metingen in de exterieurbeoordeling. 
 
Het is ook belangrijk dat alle partijen in gedachten houden dat de markeringen voor hals, 
schoft en schouders, rug en kruis en verhoudingen slechts voorlopige cijfers zijn die kunnen 
worden aangepast op basis van de functionaliteit van deze eigenschappen onder de ruiter. Dit 
geldt te allen tijde en voor alle paarden die zowel op exterieur als op rijeigenschappen 
worden beoordeeld, ongeacht of de juryleden bij de exterieurbeoordeling een pijl op cijfer 
hebben gemaakt of niet. Het is goed om eraan te herinneren dat 9,0 het hoogst mogelijke 
cijfer is voor hals, schoft en schouders en verhoudingen in de exterieurbeoordeling. Om de 



hoogste cijfers te geven, moeten de juryleden de functionaliteit van de eigenschap onder de 
ruiter zien. 
 
Algemene regels over strakheid van de neusriem 
De neusriem mag niet te strak zitten. Tussen de neusriem en de voorkant van de paardenneus 
(nasale middellijn) moet een ruimte van minimaal 1,5 cm voor Hannoveraanse / lage 
neusriemen en minimaal 1 cm voor Engelse / gecombineerde neusriemen worden 
aangehouden. De strakheid van de neusriem wordt gemeten tijdens de uitrustingscontrole 
met behulp van een Neusriem conische maat (Taper Gauge) of iets dergelijks.  
 
Een te strak bevonden neusriem zal resulteren in een uitschakeling voor de test als dit in de 
voorronden gebeurt en uit de finale als dit in de finale gebeurt. Bij telgangwedstrijden wordt 
de combinatie uit de ronde geëlimineerd. 
Het is ruiters niet toegestaan om de neusriem los te maken voordat de uitrusting wordt 
gecontroleerd. Aangezien er geen voorrondes of finales zijn op keuringen onder het zadel, 
kunnen de consequenties die in de regel worden vermeld niet worden toegepast. Indien de 
neusriem op een keuring te strak wordt bevonden, worden de consequenties vermeld in 
B11.1.6 (Indien illegaal beslag of uitrusting wordt aangetroffen) gehanteerd. Aangezien dit de 
beoordeling of de prestatie van het paard niet rechtstreeks beïnvloedt, wordt voorgesteld om 
voor dit eerste jaar waarin deze regel wordt toegepast, de ruiter bij de eerste overtreding 
alleen een waarschuwing te geven, maar de beoordeling is geldig. Bij de tweede overtreding 
moet de ruiter een openbare berisping krijgen en moet de beoordeling ongeldig worden 
verklaard volgens de regels. 
 
Losse teugel in tölt (Loose rein in tölt)1 
Er is nogal wat discussie geweest over de eis om de teugel losser te zien worden om 9,0 of 
hoger voor tölt te krijgen. Het is duidelijk dat er veel verwarring bestaat over dit onderwerp en 
verduidelijking is duidelijk nodig: 
 

- Om 9,0 of hoger voor tölt te geven, moet het paard, volgens de nieuwe richtlijnen, 
goed in balans zijn en zichzelf kunnen dragen. Dit betekent simpelweg dat de balans 
van het paard niet wordt gedragen door de handen / teugels van de ruiter, en dat de 
lichaamsfunctie van het paard niet wordt gedwongen door de handen van de ruiter. 

- Daarom wordt nu gevraagd dat de ruiter de teugel duidelijk (opm; nadruk toegevoegd) 
drie seconden vrijgeeft als eis voor de hoogste cijfers (9,0 of hoger). Wat er gebeurt 
gedurende deze eerste drie seconden nadat de teugel is vrijgegeven, geeft 
waardevolle informatie over de balans en de lichaamsfunctie van het paard. 

- Als het paard goed in balans is en zichzelf draagt, zullen de balans en lichaamsfunctie 
van het paard de eerste seconden niet veranderen nadat de teugel is vrijgegeven. De 
dragende houding, wat betreft hoofd, hals en rug, blijft hetzelfde als voordat de teugel 
werd vrijgegeven. Dit betekent ook dat het paard in staat is om de vereiste kwaliteit te 

 
1 Ter verduidelijking: Geen contact met de mond van het paard, maar de teugel mag wel met beide handen 
worden vastgehouden 



behouden om 9,0 of hoger te ontvangen gedurende deze eerste paar seconden nadat 
de teugel is vrijgegeven. 

- Paarden die de vereiste tölt-kwaliteit voor 9,0 of hoger voor een langere tijd op vrije 
teugel weten te behouden, zijn uiterst zeldzaam, zeker als het om de jongere paarden 
gaat. 

- Het is NIET vereist om het paard langer dan drie seconden met losse teugel te laten 
zien. 

- Om 9,0 of hoger voor tölt te krijgen, helpt het niet om het paard lange tijd in tölt op 
een losse teugel te laten zien, wanneer balans en lichaamsfunctie overeenkomen met 
een veel lager cijfer. 

- Teugel vrijgeven en weer opnemen kan daarnaast waardevolle informatie opleveren 
over de rijdbaarheid van het paard. 

- De teugel moet worden vrijgegeven in het 100 meter lange gedeelte in het midden 
van de baan zodat deze duidelijk zichtbaar is voor de juryleden. 
 

 
Herinnering aan andere wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd 
Om 9,0 of hoger te ontvangen, moet de langzame tölt worden getoond via een overgang uit 
stap. De overgang zelf wordt niet beoordeeld, maar het geeft informatie over het 
draagvermogen van het paard om de langzame tölt van uit stap te zien, in plaats van te 
vertragen naar langzame tölt vanuit hogere snelheid. De overgang moet plaatsvinden binnen 
de markering van 150 meter van de baan om duidelijk zichtbaar te zijn voor de juryleden. 
 
Om 9,0 of hoger voor draf te krijgen, moet het paard in alle tempo bereiken worden getoond. 
 
(in Nederland worden 4 jarigen niet onder het zadel gekeurd, daarom is de opmerking 
daarover niet weergegeven) 
 
 
Voor een totaal overzicht van de regels raadpleeg de FEIF Breeding rules & regulations 2021 


