RIJ-LEVELS Freestyle Academy
Level 1
• In 2 gangen (stap en draf) paard rijden met contact-teugel
• Nageeflijkheid in verhouding 60/40
• Stelling en buiging in verhouding 60/40
• In 2 gangen:
• Hoefslag rond – grote voltes (bij A of C) – diagonaal VHV – Gebroken lijn 5 meter
• Tempowisselingen zonder overgang (geleidelijk)
• A-C lijn stappen in rechte lijn
Level 2
Level 1+
• Nageeflijkheid in verhouding 60/40
• Stelling en buiging in verhouding 60/40
• Rechte lijnen rijden met stelling (1ste teugelhulp) in stap op de hoefslag (binnen- en
buitenstelling)
• Rechte lijnen met binnenstelling als voorbereiding voor buiging (1ste teugelhulp) inclusief
buiging op een gebogen lijn (volte 20 meter) stap en draf
• Volte ½ baan (10 meter) in stap vanaf de hoefslag
• A-C lijn draven in een rechte lijn
• Gebroken lijn 10 meter in stap
Level 3
Level 2 +
• Galop; overgang, doorgalopperen hele hoefslag rond
• Grote volte (20 meter) linksom en rechtsom bij A of C
• Nageeflijkheid algemeen in verhouding 60/40
• Stelling en buiging algemeen in verhouding 60/40
• Stelling op rechte lijn over A/C lijn in stap
• Buiging naar volte 10 meter vanaf A/C lijn in stap
• Stelling op rechte lijn op hoefslag in draf (binnen- en buitenstelling)
• Buiging naar volte 20 meter in draf op E-B lijn
• Volte 10 meter in draf vanaf de hoefslag naar A-C lijn
• Gebroken lijn 10 meter in draf
Voor de volgende levels geldt:
Nageeflijkheid in verhouding 70/30 en Buiging en stelling in verhouding 70/30
Level 4
Level 3 +
• Gedragenheid meer gelijk over 4 benen
• Overgangen stap/draf met nageeflijkheid, onder tempo
• Rechte lijn met stelling over A/C lijn in draf
• Tempo wisselingen stap en draf gangen met overgang
• Wijken voor het been in stap + stelling en buiging
• Slangenvolte met 4 bogen (10 m.) in stap
• Grote volte (20 meter) galop met stelling en buiging L en R
• Halthouden (nageeflijk) en weg stappen (nageeflijk)
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RIJ-LEVELS Freestyle Academy
Level 5
Level 4 +
• Halthouden/draf en draf /halthouden
• Verruimen in stap
• Volte in draf van 20 meter naar 10 meter verkleinen en vergroten met behoud van stelling en
buiging
• Schouder binnenwaarts in stap 5 meter op hoefslag
• Door een S VHV in draf
• Wijken voor het been in draf vanaf A-C lijn
• Galop volte 15 meter
• Slangevolte 3 bogen + extra volte 13 meter in de bogen in draf
• Doorzitten verplicht
• Achterwaarts / weg stappen
Level 6
Level 5 +
• Stap schouder binnenwaarts lange zijde
• Draf schouder binnenwaarts 5 meter op hoefslag
• Stap travers 5 meter op hoefslag
• Verruimen in draf
• Achterwaarts passen tellen+ progressieve overgang (naar draf)
• Galop gebroken lijn 5 meter
Voor de volgende levels geldt:
Nageeflijkheid in verhouding 80/20 en Buiging en stelling in verhouding 80/20
Level 7
Level 6 +
• Schouder binnenwaarts draf lange zijde
• Travers draf lange zijde
• Schouder binnenwaarts in stap over A/C lijn
• Wijken heen en weer in stap over de A-C lijn
• Op de volte (20 meter) in stap schouder binnenwaarts en traver
• Galop volte 10 meter vanaf de hoefslag
• Galop links en rechtsomkeert, voor de hoek terug naar draf
• Galop verruimen (en terugnemen)

Level 8
Level 7 +
• Progressieve overgangen (stap/galop) en terug (galop/stap)
• Schouderbinnenwaarts en Travers in draf over A/C lijn
• Schouderbinnenwaarts en Travers in draf op volte (20 meter)
• Appuyement in stap 10 meter
• Galop ½ gebroken lijn (bijv FXC), daarna hoefslag volgen in galop (geen contra)
• Galop wissel dmv. draf over de diagonaal
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Level 9
Level 8 +
• Eenvoudige galopwissel Galop/stap/galop
• Vhv in galop over de korte diagonaal, daarna in contragalop hoefslag volgen
• Draf appuyeren in draf 10 meter
• Draf tempowisselingen in schouderbinnenwaarts en travers
• Draf over de hoefslag van schouderbinnenwaarts naar travers.
• Galop schouderbinnenwaarts

Level 10
Level 9 +
• Draf uitstrekken en verzamelen
• Galop travers
• Galop appuyement 10 meter
• Galop contragalop hele baan en grote volte
• (20 meter)
• Galop slangevolte 3 bogen 1 boog in contra
• Galop changement
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