
WERKPROEF 

 
Reglement:  
 
De jurycommissie verplicht de werkproef af te leggen op een vlak terrein van 20x40.  
De eigenaar moet zelf zorgen voor gareel of borststuk. Koetsgetuigen worden geweigerd.  
De inrichters zorgen voor de slede en het juiste gewicht. De slede is van het stamboek of wordt 
door het stamboek goedgekeurd.  

De proef wordt volledig in stap afgelegd.  
Het uit- en aanspannen dient te worden uitgevoerd door één persoon terwijl een ander 
persoon het paard aan het hoofd vasthoudt.  
Het bijleggen en afladen van de gewichten gebeurt steeds door een derde persoon, terwijl 
de voerman de lijnen vasthoudt en het paard laat stilstaan.  
 
Proef:  
 
Bij A wordt er ingespannen.  
 

 Bij A wordt er vertrokken op de rechterkant met een gewicht van 100 kg (is de slede 
zelf). Daarmee wordt de volledige omtrek van het terrein gereden (1 x).  

 Bij A afwenden door een vastgelegde doorgang (doorgang met 25cm overschot aan beide 
zijden) over X naar C waar een kleine volte (6 meter) wordt gemaakt naar links volledig rond 
en dan rechts volledig rond (een 8-vorm naar de twee hoeken tussen G en C) om over G naar 
X terug te keren en halt te houden, 10 sec blijven staan.  

 Afhangen, vijf stappen voorwaarts, vijf stappen achterwaarts en terug aanhangen.  

 Bij A op de linkerhand.  

 Bij F halthouden waar 100 kg wordt bijgelegd  

 Voorwaarts naar M, halthouden, terug 100 kg bijleggen.  

 Voorwaarts naar H, terug 100 kg bijleggen.  

 Van H langs over K naar F, 100 kg afladen.  

 Naar M terug en 100 kg afladen.  

 Naar H terug en nogmaals 100 kg afladen en langs over K naar A, afhangen.  

 A: afhangen.  
 
Er wordt vermeld dat de proef op enkele of op dubbele lijn is afgelegd.  
Na de proef moet het paard op de baan komen om de verkeersmakheid te beoordelen.  
 


