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Longeren van de hengsten, aangewezen voor de 2e bezichtiging NWR/WPBR
hengstenkeuring NWPCS.
•

Het longeren vindt plaats in een afgezette longeer cirkel.

•

Het longeren vindt plaats door één begeleider/voorbrenger (deze persoon dient in
correct wit gekleed te zijn *zie keuringsreglement).

•

Bij het binnentreden van de ring is een begeleider toegestaan ter ondersteuning

•

De volgende (hulp)middelen worden gebruikt tijdens het voorstellen
•

Een trenshoofdstel met een enkele of dubbel gebroken trens

•

Een gecombineerde of africhtingsneusriem

•

Een longeer singel met eventueel een onderlegger (geen zadeldek)

•

Twee bijzetteugels voorzien van elastische tussenstukken (geen rubberen
ring)

•

Beenbescherming in de vorm van voorbenen enkel peesbescherming,
achterbenen geen beenbescherming (springschoenen zijn niet toegestaan)

•

Longeerlijn

•

Longeerzweep

Desgewenst kunt u de de hengst voorafgaand aan de beoordeling voor- longeren in de
Beatrixhal. Vervolgens dient u op aanwijzing van de ringmeester uw hengst binnen te
brengen voor de beoordeling van het longeren in de Amaliahal.
•

De bevestiging van de bijzetteugels is conform de onderstaande tekening. De jury
en/of ringmeester is gerechtigd om te vragen om de afstelling te veranderen

•
•
•

De hengsten betreden de longeercirkel in stap.
De hengsten zijn bij het betreden van de ring niet bijgezet
In de longeercirkel mag 1 ronde in stap de baan verkend worden, vervolgens worden
de hengsten bijgezet
De hengsten moeten worden getoond in draf en galop beginnende op de linkerhand
Op verzoek van de jury en/of ringmeester wordt van hand veranderd
Tijdens het verlaten van de longeercirkel en hal zullen de hengsten zonder bijzet op
de stap beoordeeld worden in een stapronde om de longeerbaan heen.
Per hengst wordt ca 7 minuten ingecalculeerd.

•
•
•
•

Beoordeling vindt plaats op de volgende punten
• Stap ruimte/ souplesse/ kracht/ balans
• Draf ruimte / souplesse / kracht / balans
• Galop ruimte / souplesse / kracht / balans
• Werkwilligheid / Gehoorzaamheid/ Houding

