
 
 

Veldtest voor driejarige paarden 

Praktische informatie en Verloop 

 

Enkele belangrijke opmerkingen : 

De veldtest bestaat uit drie delen : 

 

1) Het eerste deel behelst de gedragstest en de beoordeling van zijn uiterlijk 

    en gangen. 

2) Het tweede deel is de beoordeling van de kwaliteit als tuigpaard. 

3) Het derde deel beoordeelt zijn vermogen als rijpaard. 

 

Het slagen in de drie delen wordt genoteerd op het afstammingsbewijs en 

behoudt het paard in het stamboek. Dit laatste is vooral belangrijk voor de 

jonge merries bestemd voor de fokkerij. 

 

Vergeet niet dat het hier gaat over een test voor driejarige paarden, ter 

bevestiging van de kwaliteiten als Freiberger en niet een dressuur- of 

menwedstrijd. Het paard moet voldoende opgeleid zijn om rustig en kalm zijn 

ruiter te dragen in de drie gangen. Het is geen wedstrijd niveau 3. 

Hetzelfde geldt voor het aangespannen rijden. Het paard moet zijn vermogen 

als tuigpaard tonen, maar moet geen marathonwedstrijd lopen. 

De voorstelling aan de hand in de verschillende gangen, rustig blijven en zich 

laten manipuleren wordt ook beoordeeld in het eerste deel. 

 

 



Verloop : 

Alvorens te beginnen met de proeven : 
 

 Dient u zich eerst te melden bij het secretariaat om uw aanwezigheid 

te bevestigen en de nodige documenten te ontvangen. Vergeet ook 

niet het  paspoort  en  het  afstammingsbewijs  voor  te  leggen.  (geen  

enkele fotocopie zal aanvaard worden. 

 Het paard dient in geode doen en proper te zijn. 

 Het  paard  moet  in  orde  zijn  met  de  inentingsvoorschriften  en 

ingeschreven te zijn bij de Belgische confederatie van het paard  

 

1. Eerste deel  : gedrag, uiterlijk en gangen 

De voorstelling gebeurt op een driehoekige piste. 

Twee personen zijn nodig : de eerste presenteert het paard aan de hand, 

de tweede jaagt het paard op tijdens de voorstelling van de gangen. 

Alvorens zich voor te stellen in de piste wordt het paard gemeten om te 

zien of het voldoet aan de rasstandaard (150 - 160 cm). 

Daarna,  op  vraag  van  de  jury  wordt  het  paard  voorgesteld  aan  de 

keurmeester. 

Men  begint  met  de  gedragstest  (zoals het  vastnemen  van  de  voeten,  

de oren, rustig blijven bij het openen van een regenscherm….). 

Daarna beoordeelt  de  keurmeester  het  type  en  uiterlijk  van  het  paard  

. 

Hierna wordt het paard aan de hand voorgesteld in stap en in draf. 

Een  slecht  gedrag  van  uw  paard  (slaan  bijvoorbeeld)  kan  de  

uitsluiting van uw paard betekenen voor de verdere deelname aan de 

veldtest. 

 

 

 

 



2. Vermogen als tuigpaard. 

Na het eerste deel wordt het paard aangespannen voorgesteld. U dient te 

beschikken over een degelijk voertuig en een correct tuig 

Eerst moet u het paard optuigen v••r de keurmeester die hierbij de rust 

en de kalmte van uw paard beoordeelt. 

Daarna wordt het paard tussen de berries gebracht en aan het voertuig 

aangespannen. Dit wordt eveneens beoordeeld door de keurmeester. 

Hierop dient u een eenvoudige proef te rijden.De keurmeester beoordeelt 

hierbij  de  rust, de  kalmte, gehoorzaamheid  en  het  vermogen  en  wil 

om een voertuig te trekken ; kortom al de kwaliteiten eigen aan het 

freibergerras. 

Nu rest u nog slechts de bereden proef uit te voeren. 

 

3. Geschiktheid als rjjpaard 

Pas op, voor deelname aan deze proef dient u een goed vastgemaakte helm 

te dragen ! 

Een korrecte kledij, aangepaste uitrusting en een verzorgd paard zijn voor 

deze proef ook noodzakelijk. 

De paarden dienen voldoende opgeleid te zijn (bereden) om aan deze proef 

deel te nemen. Onvoorbereid deelnemen heeft geen enkele zin. 

Bij deze proef wordt het natuurlijk vermogen van de jonge paarden 

beoordeeld. Deze moeten dus zo los en vrij mogelijk gereden worden om 

hun gangen zo goed mogelijk te tonen. 

Gesloten en verzameld rijden brengt niets bij, want hierbij kan de 

keurmeester niet de natuurlijke mogelijkheden van het paard opmerken. 

Voor deze proef worden meerdere paarden tegelijkertijd beoordeeld 

(gewoonlijk drie) 

De paarden komen de piste in op stap en wachten op de bevelen van de 

keurmeester. 

Eerste test is de rust en kalmte bij het op- en afstijgen. De ruiter wordt 

gevraagd om af te stijgen en daarna terug op te stijgen. Het paard moet dit 

rustig en kalm toelaten. 



Hierna worden de paarden voorgesteld in de drie gangen op aanvraag van 

de keurmeester. Hierbij kunnen handveranderingen en gestrekheid 

gevraagd worden. 

Hier eindigt uw taak. Er rest u alleen nog te ontspannen en te verbroederen 

met andere liefhebbers. 

Paarden die voldoende opgeleid zijn lukken zeker in deze veldtest. 

. 

 

Om te eindigen moet u terug langs het secretariaat gaan om de resultaten 

te ontvangen. De resultaten worden opgestuurd samen met het paspoort 

en afstammingsbewijs, naar de Zwitserse federatie waar deze punten in de 

documenten ingeschreven worden . De volledige stamboekpapieren 

worden u achteraf per taxipost terug bezorgd. 

Voor een goede voorbereiding is het belangrijk de documenten, in 

bijlage, over de gedragstest tijdens de drie delen van de veldtest te 

lezen. 


