Rijproef ten behoeve van het Militair Ruiterbewijs
Parcourstekening

Examenproef
NB: doorzitten tenzij lichtrijden wordt gevraagd.
1

A-X
X
G
C

Binnenkomen in arbeidsdraf lichtrijden
Stap
Halthouden - Groeten - Melden, voorwaarts in arbeidsdraf
Linkerhand

2

E
B

Afwenden
Rechterhand

3

K-X-M
M

Van hand veranderen in middendraf
Arbeidsdraf

4

C

Halthouden, 5 seconden stilstaan, daarna arbeidsdraf

5

H-K

Gebroken lijn 5 meter, waarvan eerste gedeelte wijken voor het rechterbeen naar links en
tweede gedeelte voor het linkerbeen naar rechts

6

A
C-X-C
H-X-F

Arbeidsgalop
Grote volte
Van hand veranderen en bij X door enkele drafpassen in rechtergalop aanspringen

7

A-X-A
E
H
C

Grote volte
Arbeidsdraf
Arbeidsstap
Halthouden, 5 seconden stilstaan, voorwaarts in arbeidsdraf lichtrijden

8

B

Wenden richting A, hindernis springen, daarna arbeidsdraf lichtrijden en hoefslag rechts volgen

9

E
E-M

Arbeidsstap
Van hand veranderen in vrije stap

10

H
B

Arbeidsdraf lichtrijden
Wenden richting C, hindernis springen, daarna arbeidsdraf lichtrijden en hoefslag links volgen

11

E-B

Halve grote volte

12

A
X
G

Afwenden
Halthouden, 4 passen achterwaarts, daarna voorwaarts in arbeidsstap
Halthouden

13

G
C

Trekt - Uit - Sabel
Gereed – Sabel, daarna voorwaarts in arbeidsstap
Rechterhand

14

B
A-X
X-C

Arbeidsdraf
Halve grote volte rechts
Halve grote volte links

15

H-K
K

Enkele passen middendraf
Arbeidsdraf

16

A
B
E

Arbeidsgalop
Wenden richting C, hindernis springen en hoefslag links volgen
Arbeidsdraf

17

K
C
B

Linksomkeert
Arbeidsgalop
Wenden richting A, hindernis springen en hoefslag rechts volgen

18

E
M-X-K

Arbeidsdraf
Van hand veranderen en bij X arbeidsstap

19

A

Afwenden
Draagt - Sabel
Halthouden
Presenteert - Sabel
Draagt - Sabel
Steekt - Op - Sabel, voorwaarts in arbeidsstap
Halthouden enkele passen voor de examencommissie ter inspectie
Na inspectie de rijbaan in vrije stap bij A verlaten

G

Aanvullingen
o Het tenue is DT-Rij of KNHS-wedstrijdtenue met hard hoofddeksel, sabel en eventueel sabeltas.
o Aan het examen Militair Ruiterbewijs (standaard) kunnen deelnemen: A) Nederlandse en buitenlandse actief dienende en
voormalige beroepsmilitairen en reservisten; B) geüniformeerden van het Koninklijk Staldepartement, de Nationale Politie en de
Defensie Bewakingsdienst; C) leden van de Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid en D) niet-militaire
aspiranten van het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) en de Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee (BBKMAR) met een
aanbevelingsbrief van of namens C-CEE of C-BBKMAR. Het Militair Ruiterbewijs in Zilver en Goud staat alleen open voor de ruiters
genoemd onder A) en B). Het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs kan hiervan in uitzonderingsgevallen afwijken.
o De proef wordt op stang-en-trenshoofdstel gereden.
o De manen worden niet ingevlochten.
o De proef wordt gereden in een rijbaan van 20 x 40 meter, bij voorkeur buiten gelegen.
o In de proef zijn twee stijlsprongen opgenomen, hoog 60 centimeter, breed 4 meter, zonder aanleuning. Een hindernis bevindt
zich op een lijn tussen B en het punt op de korte zijde halverwege C en de hoek aan de zijde van H. De afstand van de hindernis
tot B is 11 meter. De tweede hindernis is ten opzichte van de lijn EB symmetrisch gelegen, eveneens op 11 meter afstand van B
dus. Bij het plaatsen van de hindernissen dient erop gelet te worden dat de hindernissen voldoende afstand hebben tot de
renverseerlijn en de diagonalen.
o Halverwege K en D bevindt zich een staande vlag waarvan de lange zijde niet groter is dan 2 meter.
o De rijproef wordt beoordeeld zoals bekendgesteld in het nieuwsbericht van de Stichting Militair Ruiterbewijs dd 2 juni 2008 (klik
hier) en het protocol in de bijlage.
o Een ongehoorzaamheid van het paard zoals een weigering, uitbreken of het verlaten van de rijbaan heeft geen uitsluiting tot
gevolg. Beoordeeld wordt of de ruiter het paard onder controle houdt. Na herhaald weigeren kan de Examencommissie bepalen
dat de proef zonder de sprong vervolgd dient te worden.
o Na een val van ruiter en/of paard wordt de proef vervolgd. Hulp aan de ruiter anders dan het aangeven van hoofddeksel of bril is
niet toegestaan. Bij een tweede val van ruiter en/of paard volgt uitsluiting.
o Na het afleggen van het examen vindt er een fysieke inspectie plaats waarbij naar de verzorging van het paard, het
harnachement en het tenue worden gekeken. De ruiter houdt hiervoor na het afronden van de proef halt bij de
Examencommissie.
Stichting Militair Ruiterbewijs
23 maart 2016

Protocol examen Militair Ruiterbewijs
Plaats en datum examen
Rang + naam kandidaat
Registratie + ID-nr
Eenheid
Naam paard

Beoordeling
Cijfer (3x)

Opmerkingen

1 Controle over het paard

-

Subtotaal:

Cijfer (1x)

punten
Opmerkingen

1 Stap
2 Draf
3 Galop
4 Rijden van de wendingen
5 Wijken voor het been
6 Springen zonder getrokken sabel
7 Springen met getrokken sabel
8 Sabelvoering en -exercitie
9 Regelmaat / takt / grondtempo
10 Houding en zit
11 Correctheid en effect van de hulpen
12 Verzorging paard, harnachement en tenue
Subtotaal:

-

punten

Totaal aantal punten

-

punten

0-89
90-104
105-119
120-150

punten
punten
punten
punten

Norm
Onvoldoende (minder dan 6 gemiddeld)
Voldoende (gemiddeld 6 tot 7)
Goed (gemiddeld 7 tot 8)
Uitstekend (gemiddeld 8 of meer)

Eindoordeel

-

-

de Voorzitter van de Examencommissie
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