
 

  

 

ABOP Algemeen bruikbaarheidsonderzoek paarden en pony’s 

 

Doel 

Het doel van de ABOP is het testen van de natuurlijke aanleg van NRPS-paarden en 

pony’s. Paarden en pony’s die voldoende aanleg hebben en in de sport presteren zijn 

een positieve aanvulling voor de fokkerij. De aanleg wordt getest met het afleggen van 

een dressuurproef of een springproef onder het zadel.  

 

Deelname  

De minimum leeftijd voor paarden en pony’s om aan de ABOP te mogen deelnemen is 3 

jaar. Merries die in het bezit zijn van het voorlopig keur predicaat en een nakomeling 

hebben die tijdens een keuring van het NRPS een 1e premie heeft behaald, kunnen na 

het behalen van de ABOP het keurpredicaat aanvragen. Merries die daarnaast in bezit 

zijn van het röntgen predicaat kunnen het elitepredicaat aanvragen. 
 

Beoordeling 

De jury beoordeelt de paarden en pony’s op de volgende onderdelen  

(cijfers van 1 t/m 10): 

 

Dressuur: stap, draf, galop, geschiktheid als dressuurpaard / -pony (2x) 

Springen: afdruk, techniek, vermogen, geschiktheid als springpaard / -pony (2x) 

Totaal kunnen er 100 punten behaald worden verdeeld over 50 punten voor dressuur en 

50 punten voor springen.  

Bij een totaal van 70 punten of hoger voor beide onderdelen bent u geslaagd. Wilt u 

slechts aan één onderdeel, dus alleen dressuur of springen deelnemen, dan dient u 

minimaal 37,50 punten (gemiddeld een 7,5) te behalen voor het gekozen onderdeel. 

 

Dopingonderzoek 

Tijdens de ABOP is het NRPS Ongeoorloofde Middelen Reglement van kracht. Gedurende 

de ABOP kunnen paarden en pony’s aangewezen worden voor een dopingonderzoek.  

 

Verdere bepalingen 

Kleding, optoming en harnachement dienen te voldoen aan het Algemene 

Wedstrijdreglement van de KNHS. Het gebruik van hulpteugels is niet toegestaan (ook niet 

tijdens het losrijden). Het is wenselijk om tijdens het springen een spring- of 

veelzijdigheidszadel te gebruiken. Tijdens het springen is het alleen toegestaan om 

peesbeschermers aan de voorbenen te gebruiken, andere beenschermerming is tijdens 

het springen niet toegestaan. 
 
 
 
 
  



 

  

 
Dressuurproef NRPS ABOP  (bijlage I) 
Lichtrijden en/of doorzitten 
Rijbaan: 20 x 40 

 
 
1. A-X-C   Binnenkomen in arbeidsdraf  
 C     Rechterhand 

 
2. A    Slangenvolte met drie bogen 

 
3. M-X-K   Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf 
 
4. Tussen A en F Arbeidsstap 

F-X-H   Van hand veranderen in middenstap 
 
5. Tussen C en M Arbeidsdraf    

 
6. B-E-B   Grote volte 

 
7. Tussen F en A Arbeidsgalop rechts aanspringen    

   
8. E-B-E   Grote volte enkele sprongen middengalop 

 
9. Tussen H en M Arbeidsdraf 

M-X-K   Van hand veranderen 
 

10. B-E-B   Grote volte 
 

11. Tussen M en C Arbeidsgalop links aanspringen     
 

12. E-B-E   Grote volte enkele sprongen middengalop 
 

13. Tussen K en F Arbeidsdraf 
 

14. Tussen F en B Arbeidsstap 
Tussen B en M Arbeidsdraf 
    

15. E-B-E   Grote volte en na enkele drafpassen de hals laten strekken 
Voor E   Teugels op maat maken    

 
16. F-X-H   Van hand veranderen daarbij enkele passen middendraf 

H    Arbeidsdraf 
 

17. Tussen C en M Arbeidsstap 
M-E    Van hand veranderen in vrije stap      

 
18. E    Halve volte halve baan  
 Tussen X en G  Halthouden en groeten  
 

     In stap de rijbaan verlaten 
 

 

 

  

 

 

 



 

  

 
Parcours ABOP 

 

Springproef NRPS ABOP (bijlage II) 
Rijbaan: 20 x 40 m 

 
De baan mag vooraf verkend worden en er wordt op aanwijzing van de jury gesprongen. Onder 

begeleiding van de jury wordt losgesprongen in het parcours. De jury mag de afmetingen van de 

hindernissen en de afstanden aanpassen.  

 

Hoogten: 

• D-pony's t/m 1.48 m tot 60 cm hoog   

• E-pony’s 1.48,1 tot 1.57 tot 70 cm hoog 

• Rijpaarden 1.57 m en hoger tot 80 cm hoog 

• De jury mag de hindernissen verhogen naar de graad van africhting in het springen 

conform de klassering van het paard / de pony bij de KNHS. 

 

Na een aantal weigeringen volgt niet automatisch diskwalificatie, de combinatie zal gestimuleerd 

worden door het aanpassen van de hindernis.  

 

Tijdens het onderzoek dienen de aanwijzingen van de jury worden opgevolgd. De jury kan het 

onderzoek van een paard/pony beëindigen wanneer naar zijn oordeel de gedragingen van 

berijder of van paard/pony daartoe aanleiding geven. 

 

Tijdens het springen is het wenselijk om een spring- of veelzijdigheidszadel te gebruiken. Het 

gebruik van peesbeschermers aan de voorzijde is toegestaan, overige beenbescherming is tijdens 

de springproef niet toegestaan. 

 

Parcours tijdens het ABOP 
       

 
 
 
       

 
 
       

 
 
 
       

 

              

              

              

              

     
   4C. Oxer    4B. steilsprong  4A. Kruisje met drafbalk 
   pa 7m/ po 6.5 m   pa 6m/po 5.5 m  pa 2.5 m/po 2 m   
      

 

 

 

 

              

     

                        
         1. steilsprong 

 
 
 
 
              
              
      5 galopsprongen 
      Pa 21m/po 20m 
 
 
 
    3. oxer     2. steilsprong 


