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Beste leden van het bestuur,
Naar verwachting vindt op woensdagavond 20 mei een algemene ledenvergadering plaats van het AVS. Een
van de bespreekpunten op de agenda is het voorstel om de prestatiepredicaten western te wijzigingen.
Onderwerp
Voorstel regelboekwijziging Arabisch Volbloeden Stamboek
Voorstel om te besluiten
De algemene ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot wijziging:
1) Het toevoegen van het western prestatiepredicaat In Hand Trail
2) Het behouden van het western prestatiepredicaat Showmanship at Halter
Toelichting
Ondergetekenden pleiten voor het toevoegen van het prestatiepredicaat In Hand Trail op basis van de
volgende argumenten;
Het Arabisch Volbloedpaard is bij uitstek een veelzijdig ras dat uitblinkt in tal van disciplines. De In Hand
Trail is een onderdeel uit de westernsport die niet onder het zadel wordt uitgevoerd maar wel de
veelzijdigheid van het Arabisch Volbloedpaard aantoont in karakter, fijngevoeligheid, werkwilligheid en
belastbaarheid over een langere periode. Ook dit onderdeel zou, net als de andere disciplines van de sport,
beloond moeten worden voor de uitzonderlijke prestaties op hoog niveau. Voor de uitleg van deze
uitzonderlijke prestatie verwijzen wij door naar de bijlage over de In Hand Trail.

Ondergetekenden pleiten voor het behouden van het prestatiepredikaat Showmanship at Halter op basis
van de volgende argumenten;
Het Arabisch Volbloedpaard is bij uitstek een veelzijdig ras dat uitblinkt in tal van disciplines. De
Showmanship at Halter is een onderdeel uit de westernsport die niet onder het zadel wordt uitgevoerd
maar wel de veelzijdigheid van het Arabisch Volbloedpaard aantoont in karakter, fijngevoeligheid,
werkwilligheid en belastbaarheid over een langere periode. Ook dit onderdeel zou, net als de andere
disciplines van de sport, beloond moeten blijven worden voor de uitzonderlijke prestaties op hoog niveau.
Voor de uitleg van deze uitzonderlijke prestatie verwijzen wij door naar de bijlage over de Showmanship at
Halter.
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Uitleg In Hand Trail:

In Hand Trail is een bekend en groeiend onderdeel binnen de westernsport. Tijdens dit onderdeel
worden de verrichtingen van het paard over hindernissen beoordeeld, met nadruk op opvoeding,
gehoorzaamheid aan de begeleider en kwaliteit en correctheid van de beweging.
De hindernissen die kunnen worden gevraagd in een proef zijn:
• Openen, doorgaan en sluiten van het hek.
• Minimaal 4 balken om overheen te gaan in stap of draf, al dan niet verhoogd, (max. 20-30
cm.).
• Achterwaarts tussen balken en/of pylonen door, in rechte lijn of in een figuur.
• Zijwaarts over een balk.
• Draaien in een vierkant (rechtsom).
• In stap over een brug.
• Slalom rond pylonen in stap of draf.
Dit zijn dezelfde hindernissen als in de Ridden Trail, met uitzondering van de gang galop.
Iedere proef bestaat uit minimaal zes verschillende hindernissen waarbij een lijn met balken als één
hindernis telt.
Puntentelling bij beoordeling
Iedere deelnemer begint de proef met 70 punten. Per gevraagde manoeuvre ontvangt de deelnemer
een uitvoeringsscore die opgeteld of afgetrokken wordt van de 70 punten waarmee er gestart is.
De score loopt van plus 1½ tot min 1½: -1½ extreem slecht, -1 heel slecht, -½ slecht, 0 correct, +½
goed, +1 erg goed, +1½ uitmuntend.
Ook worden er strafpunten toegekend voor kleine, grote en ernstige fouten. Strafpunten worden
toegekend in gradaties van 1, 3 of 5 strafpunten per gemaakte fout.
Fouten zijn o.a.
• Het door de begeleider aanraken van het paard
• Het loslaten van het geleidetouw
• Uit de gang vallen
• Iedere aanraking van een balk
• Het aanraken van het hek door het paard en het aanraken van pylonen.
• Er worden ook strafpunten toegekend wanneer het paard onzeker oogt, voor onnodige
vertraging zorgt bij het naderen of overwinnen van een hindernis.
Indien de combinatie de hindernissen in de verkeerde volgorde uitvoert volgt een directe eindscore
van 0 punten. Evenals wanneer de combinatie de hindernis aan de verkeerde kant passeert, drie keer
een weigering heeft op een hindernis, het herhaaldelijk aanraken van het paard, het te laag dragen
van het hoofd en/of de neus van het paard voortdurend achter de loodlijn, niet de juiste gang tonen
wanneer dat staat voorgeschreven in de proef.
De gangen die gevraagd worden zijn stap en draf. Tussen de hindernissen dient voldoende ruimte te
zijn om de gangen goed te kunnen tonen. De houding is ontspannen en het hoofd wordt gedragen in
een natuurlijke positie, met de maantop op hoogte van de schoft. Het neus mag nooit ver achter
de loodlijn zijn (dit suggereert intimidatie door de geleider), noch te ver ervoor (dit suggereert
weerstand van het paard).
In aanmerking komen voor een prestatiepredicaat

Binnen de westernsport zijn er vier verschillende niveaus. De punten die behaald worden tellen pas
mee voor een prestatiepredicaat wanneer deze behaald worden in de twee hoogste niveaus. Bij de
DAWRA is dit het Amateur of Open niveau. Wanneer er gestart wordt bij de overkoepelende
westernvereniging Nederland (WRAN) tellen deze punten mee in de hoogste niveaus L2 en L1.
Overigens niet te vergelijken met L2 of L1 in de dressuursport.
Er wordt 1 winstpunt behaald bij een score van 70 punten. De proef wordt ook gestart met 70
punten dus dat betekent dat er geen (grote) fouten gemaakt zijn en/of pluspunten verdiend zijn. Bij
een score van 61 wordt er 0,1 winstpunt verdiend, oplopend naar 1 winstpunt bij een score van 70.
Bij een score van 75 wordt 1,5 winstpunt toegekend. Een score van 75 punten is een uitmuntende
prestatie.
Voor het behalen van een prestatiepredicaat dient het paard minimaal 40 winstpunten te hebben
behaald in het niveau Amateur of Open bij de DAWRA of de L2 en L1 van de WRAN. Het is een
uitzonderlijke prestatie om gedurende een lange periode op dit hoge niveau mee te doen in dit
onderdeel.
Argumenten om het prestatiepredicaat In Hand Trail toe te voegen
• Onderdelen aan de hand zeggen bij uitstek iets over het karakter van het Arabisch
Volbloedpaard, trainbaarheid, aanpassingsvermogen en psychische belastbaarheid
(bijvoorbeeld als de eerste hindernis/manoeuvre als eng wordt ervaren, toch doorgaan).
• Voor het correct uitvoeren van de voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse manoeuvres ,
wordt een fysieke belasting van het paard gevraagd. Tact, correct achterbeengebruik, balans,
coördinatie en het correct gebruik van buikspieren zijn vereist om de hindernissen door te
komen op het Amateur/Open of L2/L1 niveau. Voor het correct uitvoeren van een cirkel in de
proef, zowel linksom als rechtsom, dient het paard de juiste stelling en buiging aan te nemen.
De begeleider mag het paard niet aanraken dus het paard dient te allen tijde onder controle
te zijn door te reageren op lichaamstaal en minimale hulpen. Dit vereist veel concentratie
van het paard.
Bovenstaande is enkel goed uitvoerbaar voor het paard wanneer het fysiek correct getraind
is en zelfstandig, recht gericht op vier benen in balans kan bewegen. Dit wil zeggen; los is in
zijn hals, rug en lendenen en de capaciteit heeft om licht te verzamelen terwijl hij aan de
hand wordt geleid. Dit is onder andere nodig om correct de vlotte overgangen van stilstand
naar draf of draf naar stilstand te kunnen maken en om vloeiend vanuit een dalende actieve
achterhand achterwaarts te kunnen gaan. Daar een paard aan de hand geen ruiter handen
en benen heeft om te helpen ondersteunen bij deze manoeuvres, is de fysieke training voor
deze paarden relatief zwaar en zeer gedisciplineerd te noemen.
• De puntentelling voor de In Hand Trail verloopt een stuk strenger dan die voor bijvoorbeeld
een dressuurproef. Om een verschil aan te geven: dressuurruiters rijden twee proeven per
wedstrijd. Westernruiters rijden of lopen één proef per wedstrijd. Er kunnen per wedstrijd
dus minder punten behaald worden.
Een ander verschil is dat een dressuurruiter die in het verleden het Z1 niveau behaald heeft,
met een ander paard direct in het Z1 niveau mag starten en voor het behalen van een
prestatiepredicaat genoeg heeft aan één winstpunt. In de westernsport mag een
Amateur/Open ruiter eveneens een paard starten in de twee hoogste niveaus maar moet
alsnog 40 punten behalen in dit niveau, per onderdeel waar een prestatiepredicaat voor
wordt aangevraagd.
Tevens is het behalen van meer dan 1 winstpunt per wedstrijd een uitzonderlijke prestatie.
Voor het in aanmerking komen van het prestatiepredicaat moet een combinatie dus een zeer
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•

lange tijd constant en op hoog niveau kunnen presteren. Noot: dit is niet te vergelijken met
het beginnersniveau op een Amateurshow, zoals de Aljassimya Amateur Shows.
Qua moeilijkheidsgraad en uitvoering van manoeuvres is de In Hand Trail vergelijkbaar met
de Ridden Trail in de niveaus Amateur/Open of L2/L1. Daar er voor de Ridden Trail al een
prestatiepredicaat bestaat, zou het redelijk zijn om ook het prestatiepredicaat In Hand Trail
toe te voegen.
Het toevoegen van het prestatiepredicaat In Hand Trail geeft eigenaren van Arabisch
Volbloedpaarden, die geen ambitie hebben om te rijden, de kans om doelgericht met hun
paard te trainen voor een gebruiksonderdeel. Dit past binnen de doelen van het AVS,
beschreven in artikel 4 van de statuten:
“Het bevorderen van het gebruik van het Arabisch Volbloedpaard in de sport; het
publiceren van behaalde resultaten daarin en het toekennen van predicaten.”
“Het propageren van het Arabische volbloedpaard als fokdier en gebruikspaard in binnenen buitenland, door het verstrekken van informatie, organiseren van shows, ondersteunen
van prestatie evenementen, deelnemen aan buitenlandse shows, adverteren en al het
mogelijke dat als propaganda voor het Arabische volbloedpaard kan dienen.”
Daar het Arabisch Volbloedpaard een bij uitstek veelzijdig gebruikspaard is, en het onderdeel
In Hand Trail binnen dit veelzijdig gebruik valt, zou het toevoegen van een prestatiepredicaat
In Hand Trail redelijk zijn.

Uitleg Showmanship at Halter

Showmanship at Halter is een bekend onderdeel binnen de westernsport.
De proeven die tijdens het onderdeel Showmanship at Halter worden gelopen hebben veel weg van
de proeven van de Horsemanship. Tijdens dit onderdeel volg je een van te voren vastgesteld
parcours langs pylonen in de rijbaan.
De manoeuvres die gevraagd worden zijn:
• Stap, draf en middendraf zowel rechtuit als in een bocht of cirkel (linksom en rechtsom).
• Stoppen vanuit iedere mogelijke gang.
• Achterwaarts in een rechte of gebogen lijn.
• Een draai om de achterhand. Bij een draai van meer dan 90 graden naar rechts hoort het
paard om zijn rechterachterbeen te draaien, met zijn voorbenen over te stappen; met zijn
linkervoorbeen voor zijn rechtervoorbeen langs.
• Het paard minimaal 1x in de proef vierkant zetten voor de jury.
Het leiden van het paard, het achterwaarts gaan, het draaien en het vierkant zetten gebeurt vanaf de
linkerzijde van het paard
De houding van het paard is ontspannen en het hoofd wordt gedragen in een natuurlijke positie, met
de maantop op hoogte van de schoft. De neus mag niet achter de loodlijn zijn (dit suggereert
intimidatie door de geleider), noch te ver ervoor (dit suggereert weerstand van het paard).
Puntentelling bij beoordeling

Iedere deelnemer begint de proef met 70 punten. Per gevraagde manoeuvre ontvangt de deelnemer
een uitvoeringsscore die opgeteld of afgetrokken wordt van de 70 punten waarmee er gestart is.
De score loopt van plus 1½ tot min 1½: -1½ extreem slecht, -1 heel slecht, -½ slecht, 0 correct, +½
goed, +1 erg goed, +1½ uitmuntend. De jury kent tevens een score toe voor uitstraling, houding en
hulpen. Deze score loopt van plus 3 tot min 3.
Ook worden er strafpunten toegekend voor kleine, grote en ernstige fouten. Strafpunten worden
toegekend in gradaties van 1, 3 of 5 strafpunten per gemaakte fout.
Fouten zijn oa:
• Uit de gang vallen
• Het verzetten van het rechterachterbeen bij een draai om te achterhand
• Het te vroeg of te laat uitvoeren van een manoeuvre
• Het niet vierkant staan bij de jury
• Het optillen van een been tijdens het vierkant staan
• Ernstige ongehoorzaamheden.
Een directe eindscore van 0 punten volgt o.a. bij het omver lopen van een pylon, het passeren aan de
verkeerde kant van een pylon, het niet tonen van de juiste gang tijdens een gedeelte van de proef,
het vergeten van een gedeelte van de proef.
In aanmerking komen voor een prestatiepredicaat
Binnen de westernsport zijn er vier verschillende niveaus. De punten die behaald worden tellen pas
mee voor een prestatiepredicaat wanneer deze behaald worden in de twee hoogste niveaus. Bij de
DAWRA is dit het Amateur of Open niveau. Wanneer er gestart wordt bij de overkoepelende
westernvereniging Nederland (WRAN) tellen deze punten mee in de hoogste niveaus, L2 en L1.
Overigens niet te vergelijken met L2 of L1 in de dressuursport.
Er wordt 1 winstpunt behaald bij een score van 70 punten. De proef wordt ook gestart met 70
punten dus dat betekent dat er geen (grote) fouten gemaakt zijn en/of pluspunten verdiend zijn. Bij
een score van 61 wordt er 0,1 winstpunt verdiend, oplopend naar 1 winstpunt bij een score van 70.
Bij een score van 75 wordt 1,5 winstpunt toegekend. Een score van 75 punten is een uitmuntende
prestatie.
Voor het behalen van een prestatiepredicaat dient het paard minimaal 40 winstpunten te hebben
behaald in het niveau Amateur of Open bij de DAWRA of de L2 en L1 van de WRAN. Het is een
uitzonderlijke prestatie om gedurende een lange periode op dit hoge niveau mee te doen in dit
onderdeel.
Argumenten om het prestatiepredicaat Showmanship at Halter te behouden
• Onderdelen aan de hand zeggen bij uitstek iets over het karakter van het Arabisch
Volbloedpaard, trainbaarheid, aanpassingsvermogen en psychische belastbaarheid
(bijvoorbeeld als de eerste hindernis/manoeuvre als eng wordt ervaren, toch doorgaan).
• Voor het correct uitvoeren van de voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse manoeuvres ,
wordt een fysieke belasting van het paard gevraagd. Tact, correct achterbeengebruik, balans,
coördinatie en het correct gebruik van buikspieren zijn vereist om de proef correct uit te
voeren op het Amateur/Open of L2/L1 niveau. Voor het correct uitvoeren van een cirkel in de
proef, zowel linksom als rechtsom, dient het paard de juiste stelling en buiging aan te nemen.
De begeleider mag het paard niet aanraken dus het paard dient te allen tijden onder controle
te zijn door te reageren op lichaamstaal en minimale hulpen. Dit vereist veel concentratie
van het paard.
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Bovenstaande is enkel goed uitvoerbaar voor het paard wanneer het fysiek correct getraind
is en zelfstandig, recht gericht op vier benen in balans kan bewegen. Dit wil zeggen los is in
zijn hals, rug en lendenen en de capaciteit heeft om licht te verzamelen terwijl hij aan de
hand wordt geleid. Dit is onder andere nodig om correct de vlotte overgangen van stilstand
naar draf of draf naar stilstand te kunnen maken en om vloeiend vanuit een dalende actieve
achterhand achterwaarts te kunnen gaan. Daar een paard aan de hand geen ruiter handen
en benen heeft om te helpen ondersteunen bij deze manoeuvres, is de fysieke training voor
deze paarden relatief zwaar en zeer gedisciplineerd te noemen.
De puntentelling voor de Showmanship at Halter verloopt een stuk strenger dan die voor
bijvoorbeeld een dressuurproef. Om een verschil aan te geven: dressuurruiters rijden twee
proeven per wedstrijd. Westernruiters rijden of lopen één proef per wedstrijd. Er kunnen per
wedstrijd dus minder punten behaald worden.
Een ander verschil is dat een dressuurruiter die in het verleden het Z1 niveau behaald heeft,
met een ander paard direct in het Z1 niveau mag starten en voor het behalen van een
prestatiepredicaat genoeg heeft aan één winstpunt. In de westernsport mag een
Amateur/Open ruiter eveneens een paard starten in de twee hoogste niveaus maar moet
alsnog 40 punten behalen in dit niveau, per onderdeel waar een prestatiepredicaat voor
wordt aangevraagd.
Tevens is het behalen van meer dan 1 winstpunt per wedstrijd een uitzonderlijke prestatie.
Voor het in aanmerking komen van het prestatiepredicaat moet een combinatie dus een zeer
lange tijd constant en op hoog niveau kunnen presteren. Noot: dit is niet te vergelijken met
het beginnersniveau op een Amateurshow, zoals de Aljassimya Amateur Shows.
Qua moeilijkheidsgraad en uitvoering van manoeuvres is de Showmanship at Halter
vergelijkbaar met de Horsemanship, waarbij de ruiter het onderdeel rijdend uitvoert, in de
niveaus Amateur/Open of L2/L1. Daar er voor de Horsemanship al een prestatiepredicaat
bestaat, zou het redelijk zijn om ook het prestatiepredicaat Showmanship at Halter te
behouden.
Het prestatiepredicaat Showmanship at Halter bestaat al sinds de start van de
westernpredicaten. Er zijn ruiters die al veel punten hebben behaald en bijna het predicaat
verdiend hebben. Afschaffen zou een enorme teleurstelling zijn voor de ruiters die hier al
jaren mee bezig zijn.
Het behouden van het prestatiepredicaat Showmanship at Halter geeft eigenaren van
Arabisch Volbloedpaarden, die geen ambitie hebben om te rijden, de kans om doelgericht
met hun paard te trainen voor een gebruiksonderdeel. Dit past binnen de doelen van het
AVS, beschreven in artikel 4 van de statuten:
“Het bevorderen van het gebruik van het Arabisch Volbloedpaard in de sport; het
publiceren van behaalde resultaten daarin en het toekennen van predicaten.”
“Het propageren van het Arabische volbloedpaard als fokdier en gebruikspaard in binnenen buitenland, door het verstrekken van informatie, organiseren van shows, ondersteunen
van prestatie evenementen, deelnemen aan buitenlandse shows, adverteren en al het
mogelijke dat als propaganda voor het Arabische volbloedpaard kan dienen.”
Daar het Arabisch Volbloedpaard een bij uitstek veelzijdig gebruikspaard is, en het onderdeel
In Showmanship at Halter binnen dit veelzijdig gebruik valt, zou het behouden van een
prestatiepredicaat Showmanship at Halter redelijk zijn.

