
AVS ECAHO National Sport Championship 
door Vera Dopper, Commissie Gebruik 

 

Er komen bij ons veel vragen binnen over het AVS ECAHO National Sport Championship. Daarom hieronder een korte toelichting. 

 

Omdat er op de National Championship Show (12 september in Exloo) geen ruimte en tijd is om de pleasure classes goed te 

organiseren, is besloten om deze klasses te verplaatsen naar de wedstrijd in Someren op 10 juli. Doordat hier wel voldoende tijd en 

ruimte is, pakken we gelijk groots uit door niet alleen de pleasure classes (western, hunter en classic) uit te schrijven, maar ook trail, 

reining en een extra dressuurproef. Voor al deze rubrieken sponsort de ECAHO voor de top 3 € 200,- prijzengeld per persoon. 

Masters dressage 

De dressuurproef is op het ECAHO-niveau Masters. Dit komt ongeveer overeen met een Z1 proef in Nederland. De inschrijving voor 

deze proef is open, je hoeft dus niet daadwerkelijk Z1 te rijden om hier aan deel te nemen. Iedereen mag naar eigen inzicht 

inschrijven. Deze proef telt niet mee voor KNHS winstpunten. Klik HIER om deze proef te bekijken 

Classic pleasure 

De classic pleasure is op ECAHO-niveau Advanced. Dit houdt in dat de volgende gangen en onderdelen worden gevraagd: stap, 

draf, verruimde draf, galop, achterwaarts op de middellijn. Dit is dus hetzelfde als normaal op de National Championship Show. Zoals 

gebruikelijk in de classic pleasure rijdt je met een dressuurzadel en is doorzitten in draf verplicht. De outfit van de ruiter is hetzelfde 

als in de normale dressuur. 

Hunter pleasure 

De hunter pleasure is op ECAHO-niveau Advanced. Dit houdt in dat de volgende gangen onderdelen worden gevraagd: stap, draf, 

verruimde draf, galop, achterwaarts op de middellijn. Dit is dus ook hetzelfde als normaal op de National Championship Show. Zoals 

gebruikelijk in de hunter pleasure rijdt je met een spring- of veelzijdigheidszadel en is lichtrijden in draf verplicht. Let wel op, de jury 

mag in deze klasse ook vragen om (een stuk) door te zitten in draf. In de hunter pleasure, draag je een beige, bruine of grijze 

rijbroek, een donker rij-jasje en een donkere cap. Dit alles zonder bling. 

 

Trail 

De trail is een western trail op ECAHO-niveau Advanced. Dit houdt in dat er minimaal 8 onderdelen in het parcours liggen waarvan 2 

combinaties en 4 verhoogde balken. Dit is vergelijkbaar met DAWRA-niveau Amateur. Je hoeft niet dit niveau te hebben om deel te 

nemen, maar er worden onderdelen op dit niveau gereden en het paard moet de optoming dragen die bij dit niveau hoort. Doordat 

deze trail een western trail is, is een western optoming en outfit ook verplicht. Met een Engelse optoming en outfit kan je niet 

meedoen. Het pattern hiervoor volgt 2 tot 1,5 week voor de wedstrijd. 

Western pleasure 

De western pleasure is op ECAHO-niveau Advanced. Dit houdt in dat de volgende onderdelen worden gevraagd: walk, jog, lope, 

extended jog en back-up. Dit is vergelijkbaar met DAWRA-niveau Amateur. Je hoeft niet dit niveau te hebben om deel te nemen, 

maar er worden onderdelen op dit niveau gereden en het paard moet de optoming dragen die bij dit niveau hoort.  

Reining 

De reining is op ECAHO-niveau Advanced. Dit houdt in dat de volgende onderdelen worden gevraagd: flying of simple lead change, 

sliding stop of halt. Dit is vergelijkbaar met DAWRA-niveau Amateur. Je hoeft niet dit niveau te hebben om deel te nemen, maar er 

worden onderdelen op dit niveau gereden en het paard moet de optoming dragen die bij dit niveau hoort. Het pattern hiervoor volgt 2 

tot 1,5 week voor de wedstrijd. 

DAWRA ruiters opgelet! 

Speciaal aandachtspunt voor deelnemers aan de western-onderdelen, een aantal ECAHO regels wijken af van het DAWRA 

reglement. Op deze wedstrijd worden de ECAHO regels gehanteerd. De belangrijkste om te weten: 

-          Paarden van 6 jaar en ouder worden gereden op 1 hand en op shank 

-          Paarden tot 6 jaar worden gereden op shank óf snaffle 

-          Het dragen van een hoed is toegestaan bij het rijden op 1 hand (shank bit), een cap is in alle gevallen toegestaan 

-          Zwarte hoeflak is niet toegestaan 

-          De onderdelen zijn open voor iedereen, van Beginner tot Open ruiter 

  

ECAHO Greenbook 

Alle regels over alle onderdelen vind je terug in het ECAHO Greenbook. Lees dit dus goed door wanneer je mee wilt doen. 

https://www.friends-of-arabian-sporthorses.at/app/download/12332763099/Class+19+NC+Ch+M+Pony+Team+2012_2018.pdf?t=1589792310
https://www.ecaho.org/uploads/914466cc76d0f5caf133db98b6978a94_2021greenbookfinal.pdf

