
Voorbeeld Leading Rein en First Ridden 
 
Om wat houvast te geven, wordt hier een voorbeeld gegeven van wat gevraagd wordt. In de individuele “show” moet in elk geval 
een 8-figuur getoond worden. Alles alleen uitvoeren op aanwijzing van de ringmeester en het kan ook afwijken!   De jury geeft aan 
de ringmeester door wat hij of zij graag wil zien en de ringmeester heeft de taak om de deelnemers hierin te begeleiden. Voor een 
vlot verloop van de rubrieken is het de bedoeling om alle deelnemers dezelfde “show” te laten verrijden.  

 
Leading Rein:  

• Op nummervolgorde binnenkomen in stap. Op de rechterhand. 
• Indien de ringmeester dit aangeeft mogen de combinaties zelf ruimte opzoeken; 
• Een halve tot een hele ronde rondstappen en de ringmeester houdt de combinaties stil in de hoek en vanuit daar draaft men 

halve ronde houdt halt en groet af en sluit weer aan.  
• Opstellen in voorlopige plaatsing volgorde; de ringmeester geeft aan waar op te stellen. Vaak is dit aan de korte of lange 

zijde van de baan op de hoefslag afhankelijk van de grootte van de keuringsbaan. Zodat er genoeg ruimte is om de 
individuele show uit te voeren. 

• Individuele show.  
• Bij Leading Rein is het alleen stap en draf. Zie voorbeeld hieronder. 

 
 First Ridden: 
• Op nummervolgorde binnenkomen in stap. Op de rechterhand.  
• Alle combinaties maken een overgang naar de draf; 
• Van hand veranderen;,verder in draf  
• Overgang naar stap; 
• Opstellen in voorlopige plaatsings volgorde; de ringmeester geeft aan waar op te stellen. Vaak is dit aan de korte of lange 

zijde van de baan op de hoefslag afhankelijk van de grootte van de keuringsbaan. Zodat er genoeg ruimte is om de 
individuele show uit te voeren. 

• Individuele show. 
• Bij First Ridden mág er tijdens de individuele show galop getoond worden. 
• Zie voorbeeld hieronder; 
• Als iedereen zijn individuele show gereden heeft, gaat men rondstappen.  
• Vervolgens wordt iedereen op volgorde opgesteld.  
• De volgorde is pas definitief als de jury de prijzen uit gaat reiken. 

 


