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Beste deelnemers,

Welkom bij het Jeugd Stimuleringsplan Working Equitation, seizoen
2017-2018.
Het Jeugd Stimuleringsplan (JSP) zet zich in voor de ontwikkeling van
jonge ruiters binnen de paardensportdiscipline Working Equitation
(W.E.).
Ben jij tussen de 10 en 21 jaar en is het jouw passie om samen met jouw
paard deel te gaan nemen aan de W.E.-wedstrijdsport in Nederland? Dan
mag jij dit niet missen!
Gedurende het seizoen maak je door middel van trainingsdagen,
theoriecursussen en excursies kennis met de W.E. als wedstrijdsport.
Maandelijks TRAIN JE Onder leiding van internationaal ruiter en
Nederlandse A-kader lid Kelly van Gent. Daarnaast wordt je intensief
gecoacht in jouw ontwikkeling als (top-)sporter door Aletta
Stamhuis. Beiden hebben jarenlange ervaring binnen de (inter-)
nationale sport en nu bundelen zij hun krachten om bij te dragen aan
jouw sportcarrière!
In deze informatiefolder introduceren wij de Working Equitation als
arbeidssport. We kijken naar de geschiedenis en de ontwikkelingen
welke hebben bijgedragen aan de sport zoals wij deze vandaag de dag
kennen. Daarnaast kan je in deze informatiefolder van alles vinden
over het rijden van wedstrijden, het samenwerken met jouw paard en
het trainen vanuit een functionele houding. Informatie welke
absoluut van pas zal komen in jouw ontwikkeling naar de top!

Wij hopen van harte jou en je ouders/verzorgers te mogen ontvangen
tijdens het eerste seizoen van het Jeugd Stimuleringsplan

-
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Het Jeugd Stimuleringsplan richt zich op de jonge ambitieuze ruiters,
die graag intensief deel willen gaan nemen aan de Working Equitation
als wedstrijdsport. Maar wat is de Working Equitation eigenlijk? En
wat wordt er van jou en jouw paard verwacht? In deze
informatiefolder gaan wij hier verder op in.

De Working Equitation is een arbeidssport. Hiermee wordt bedoeld dat
de sport is ontstaan vanuit een arbeidssituatie, of te wel een situatie
waarin er gewerkt wordt (arbeid wordt verricht) met paarden.
Eeuwenlang waren de paarden onmisbaar in het werk. Bij het drijven
van vee, bij het vervoeren van middelen en bij het werken op het land.
De arbeiders, vaak boeren, waren de hele dag op pad met hun paard om
hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Een paard moest daarbij moedig zijn, vertrouwen hebben in zijn ruiter,
gezond zijn en bovenal werkwillig. Arbeider en paard werkten samen,
vanuit vertrouwen en harmonie.
Door de jaren heen verdween de arbeid met paarden steeds meer naar de
achtergrond. Hiermee verloren veel paarden ook hun functie.
Maar dat zouden ze niet zomaar laten gebeuren, onze zuiderburen. Er
ontstonden competities waarbij de arbeiders, samen met hun paarden,
lieten zien hoe goed zij op elkaar ingespeeld waren, hoe groot het
onderlinge vertrouwen is en hoe goed het paard was in het werken op
het land. Vanuit deze competities is de Working Equitation als
wedstrijdsport ontstaan.
De Working Equitation onderscheid zich van andere
paardensportdisciplines door onder andere de functionele rijstijl,
maar ook door de veelzijdigheid van de verschillende onderdelen en
de uitdaging om naadloos samen te kunnen gaan werken met jouw
paard. Hierbij staat vertrouwen, harmonie, samenwerking en vooral
plezier voorop.
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Je hebt de woorden al een paar keer voorbij horen komen, vertrouwen
en harmonie. Binnen de W.E. draait het samenspel tussen jou en jouw
paard hier om. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee?
Wanneer jij samenwerkt met jouw paard vanuit vertrouwen en
harmonie betekend dit dat jij en jouw paard elkaar zo goed begrijpen
en aanvullen dat het paard alert is op de kleinste hulpen. Jouw paard
zal, wanneer er sprake is van vertrouwen en harmonie, ten alle tijdens
reageren op wat jij van hem vraagt, ongeacht de situatie.
Vroeger in het werken met vee was dit erg belangrijk. Een
ongehoorzaam of ongemotiveerd paard kon een boer zijn kudde
kosten. De boer trainde daarom hard met zijn paarden. Zij moesten een
team gaan vormen, net zoals jij eigenlijk. Jij wilt graag een team
vormen met jouw paard om zo gezamenlijk alle onderdelen van de W.E.
te kunnen gaan uitrijden. Maar nog belangrijker omdat jij samen met
jouw paard plezier wilt maken en erop moet kunnen vertrouwen dat
jouw paard daarbij braaf luistert en reageert op wat jij van hem
vraagt.
Bij het toe trainen naar deze samenwerking leer jij steeds beter de
bewegingen van jouw paard te herkennen en te volgen. Hierin wordt je
eigenlijk één met jouw paard. Jullie lichamen gaan als één geheel
functioneren en jij stuurt het lichaam van jouw paard aan, vanuit
jouw eigen lichaam. Je zult gaan ervaren dat je op een gegeven moment
bijna gedachteloos kan samenwerken. In onze trainingen gaan wij het
hier natuurlijk uitgebreid over hebben en hier gezamenlijk naar toe
trainen.
Het uiteindelijke doel is het gezamenlijk uitvoeren van een gevraagde
of gewenste oefening op basis van vertrouwen.
Hierbij is takt, regelmaat, ontspanning en harmonie belangrijk. Er
wordt daarom gewerkt aan een stabiele en brede basis. Zowel jij als
ruiter als jouw paard moeten ook in staat zijn het gevraagde
lichamelijk uit te voeren.
Gedurende het trainingsseizoen zullen we stap voor stap met jullie
gaan werken aan het verkrijgen van vertrouwen en harmonie in de
samenwerking met jouw paard. Want hoe vet is het als jij straks met je
ogen dicht kan aanvoelen wat jouw paard doet? Of dat jouw paard
blindelings op jou vertrouwd, ondanks dat er een hoop nog best
spannend mag zijn?
Wij hopen jullie daarom samen terug te zien op onze trainingsdagen!
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Wanneer je gaat starten tijdens een wedstrijd Working Equitation
rijdt je, afhankelijk van je klasse, mee in verschillende onderdelen. In
deze verschillende onderdelen worden jij en jouw paard getest en
beoordeeld op jullie samenwerking, vertrouwen, harmonie en
africhting, zoals we in de vorige hoofdstukken hebben besproken.
Maar wat kan je nou precies verwachten tijdens een wedstrijd W.E.?
Dressuur
Het eerste wedstrijdonderdeel is een dressuurproef. Afhankelijk van
jouw klasse rijdt je verschillende oefeningen op de letters of vrij in de
baan. Een dressuurproef duurt ongeveer 6 tot 8 minuten. Gedurende
deze proef toon je de mate van je basistraining. In elke klasse neemt de
moeilijkheidsgraad van de oefeningen toe.
Vanaf de laagste klasse rijd je de dressuurproef op muziek en uit je
hoofd. Naast de uitvoering van de oefeningen wordt je ook
beoordeeld op het geven van hulpen, de correctheid van de gangen en
de samenwerking met jouw paard. Daarnaast wordt er gekeken naar
het algemene beeld, dus hoe jij jezelf presenteert.

In de masterklasse wordt er éénhandig gereden in alle onderdelen. Het
ultieme bewijs van een paard dat goed aan de hulpen is en waarbij het
lichaam van ruiter en paar als een functioneren op basis van
vertrouwen en alertheid.
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Stijl-trail
Na de dressuur wordt de stijl-trail gereden. In de stijl-trail. De klasse
introductie rijdt de trail in draf, de overige klassen rijden de trail in
galop. Tussen de hindernissen door worden deze gangen getoond. Aan
het begin van een hindernis maak je een overgang naar stap, en in deze
gang neem je de hindernis.
In de stijl-trail worden jij en jouw paard opnieuw beoordeeld op de
dressuurmatige basis. Aanleuning, tact, regelmaat, buiging en stelling
worden beoordeeld. Je nodigt jouw paard uit zijn lijf goed in te
zetten bij elke oefening en jij laat zien dat jouw paard dit goed
uitvoert.
Daarnaast wordt
je beoordeeld op
samenwerking en
vertrouwen.
Jouw paard moet
moedig zijn en
alert zijn op jouw
hulpen ondanks
dat hij het
misschien wel heel
erg spannend
vindt allemaal.

Speed-trail
Vanaf de tweede klasse komt het onderdeel speed-trail erbij. Tijdens de
speed-trail rijdt je opnieuw de hele trail, maar dan zo snel mogelijk. Het
gaat dus niet meer om de uitstraling en correcte uitvoering van de
oefeningen, maar alleen nog om de snelheid waarmee je de hindernissen
en de trail rijdt. Je krijgt wel strafpunten wanneer je een onderdeel
niet goed neemt of bijvoorbeeld boven op het hout gaat staan.
In het rijden van beide trails worden situaties nagebootst zoals ze in
de praktijk bij het verrichten van arbeid voor kwamen. Het nemen van
een hindernis zoals een brug of een boomstam, het maken van korte en
snelle wendingen, het wisselen in tempo en het wisselen tussen
voorwaarts-achterwaarts en zijwaarts. Jouw paard reageert op jouw
hulpen en voert het gevraagde in elke situatie. Opnieuw is daarom een
veelzijdige basistraining erg belangrijk. Jij en jouw paard moeten het
wel aankunnen samen.
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Runderwerk
Naast de speed-trail wordt ook het onderdeel runderwerk optioneel
vanaf de klasse W.E.2. Hiermee bedoelen wij dat het onderdeel niet
verplicht is.
Bij het runderwerk werk je als team met een kudde runderen. Elk rund
heeft zijn eigen nummer en elk teamlid krijgt een rund met nummer
toegewezen. Een voor een scheidt een van de teamleden een rund van
de kudde. Dit rund moet hij achter een lijn of in een pen drijven. Ook
hierbij is teamwork met je paard en onderling vertrouwen erg
belangrijk! Want die koeien kunnen best gek doen, en voor jouw paard
kan dit erg spannend zijn.

Klassering
Aan het einde van een wedstrijd wordt er een klassering opgesteld. De
punten die jij samen met jouw paard hebt behaald worden omgezet
naar percentages en opgenomen in het klassement. De ruiter die over
het algemeen het best gescoord heeft bij de verschillende onderdelen
wint de klasse.
Wanneer jij dezelfde score behaalt als iemand anders wegen de
dressuurscores het zwaarst mee en wint degene met het hoogste
percentage in de dressuur.
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Er zijn verschillende wedstrijdklassen waarin er gereden wordt.
Afhankelijk van jouw niveau en het niveau van jouw paard start je in
Nederland in de klasse W.E.-introductie, W.E..1 (beginners), W.E.2 (halfgevorderd), W.E.3 (gevorderd) of W.E.4 (masterklasse).
Elk land heeft zijn eigen klassen, maar er zit altijd enige overeenkomst
in. Mocht je op den duur internationaal willen gaan rijden dan is het
goed om hiernaar te kijken. Voor nu richten wij ons op het
klassensysteem van de W.E.H. (Working Equitation Holland).
Klasse Introductie.
De introductieklasse is zoals het woord het al zegt een introductie
tot de wedstrijdsport. Je rijdt een dressuurproef en de stijl-trail. Je
ontvangt in deze klasse nog begeleiding van de officials wanneer dit
nodig blijkt te zijn.
De gevraagde gangen zijn stap en draf en een enkele volte in galop. Jij
en jouw paard worden beoordeeld op ontspanning, takt, regelmaat en
alertheid op de hulpen. Daarnaast wordt er gekeken naar de mate van
rechtgerichtheid, stelling en buiging in de gevraagde oefeningen. Er
wordt op rechte en gebroken lijnen gereden.
De trail rijdt je in stap en draf. Ontspanning, stelling en buiging
worden beoordeeld.
Klasse W.E. 1.
De eerste klasse sluit mooi aan op de introductie klasse. Echter is het
niveau van de gevraagde basisafrichting meteen een stuk groter en
uitdagender. De dressuurproef wordt in draf en galop gereden en de
nadruk binnen de proef ligt op het rijden van voltes 15, 10 en 5 meter
(stelling & buiging), het rijden van tempowisselingen (alertheid op jouw
hulpen) en het rijden van eenvoudige wissels (wendbaarheid en
gymnastische mogelijkheden).
De trail wordt grotendeels in galop gereden en eenvoudige wissels
worden ook in de trail gevraagd. Vanaf de klasse W.E.1 worden er
hindernissen achterwaarts in een rechte lijn en zijwaarts genomen.
Vanaf deze klasse wordt er verwacht dat jouw paard in constante
aanleuning, ontspanning en met een goede takt, ritme en regelmaat
loopt.
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Klasse W.e.2
De dressuurproef uit de klasse W.E. 2 is vergelijkbaar met de proef uit de
klasse W.E.1.
Nieuw in deze klasse is het wijken in draf en het maken van
keertwendingen in stap. Daarnaast wordt er naast het verruimen van
gangen ook gevraagd om te verzamelen binnen de gangen.
De trail wordt uitdagender doordat het rijden met garrocha
onderdeel wordt van de trail en de lijnen achterwaarts en zijwaard
steeds moeilijker worden. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je
achterwaarts de L met bel moet verlaten. De eenvoudige wissels uit de
klasse W.E. 1 blijven ook in de klasse W.E. 2 bestaan.
De afstanden binnen de hindernissen worden kleiner. Zo wordt de
slalom van 9 meter teruggebracht naar 6 en worden de tonnen op 3 in
plaats van 6 meter van elkaar gezet.
Vanaf deze klasse wordt het runderwerk optioneel en komt de speedtrail erbij. De trail wordt nu op snelheid gereden.
Vanaf deze klasse wordt er om een compleet functioneel beeld
gevraagd gedurende de hele proef en stijl-trail. Staken, spanning
(bijvoorbeeld het tegen je hand ingaan, een open mond of het verliezen
van ritme), het negeren van hulpen en (een negatieve) inwerking van
jouw ruitervaardigheden worden streng meegenomen in de
beoordeling.
Klasse W.E. 3
De dressuurproef wordt vanaf dit niveau steeds uitdagender. Er
wordt meer verzameling gevraagd, wendingen worden kleiner en de
oefeningen (mede daardoor) zwaarder. Zo wordt bijvoorbeeld de
pirouette toegevoegd. Daarnaast worden er in plaats van eenvoudige
wissels nu vliegende wissels gevraagd.
De proef is opgebouwd uit veel voltes en wendingen waarbij het exact
op de letter rijden (bijvoorbeeld bij de wissel), correcte stelling en
correcte buiging zeer belangrijk zijn.
Ook in de trail loopt de moeilijkheidsgraad flink op. Wendingen
volgen elkaar sneller op, hindernissen worden uitdagender (denk
bijvoorbeeld aan de traversbalken), en er wordt exact beoordeeld op
het moment van overgang, wissel en wending.
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Klasse W.E. 4 – Masterklasse
De masterklasse, het internationale niveau Working Equitation. De
oefeningen in de dressuurproef volgen elkaar snel op en zijn
uitdagend. Je kiest je eigen lijnen en moet alle gevraagde onderdelen
binnen 8 minuten tonen. Er worden opnieuw veel voltes en wendingen
gevraagd waarbij lengtebuiging, gebruik van de achterhand, stelling
en takt behoud streng beoordeeld worden. Naast de pirouette wordt
nu bijvoorbeeld ook gevraagd te appuymenteren. De moeilijkheidsgraad
van deze proef zit in de snelheid waarmee de zeer uitdagende
oefeningen elkaar opvolgen van begin tot eind. Daarbij worden er
gedurende de hele proef veel tempowisselingen gevraagd.
In de trail wordt er steeds meer kracht en uithoudingsvermogen van
jouw paard gevraagd. Lijnen worden ingewikkelder, oefeningen
zwaarder en ook de hoeveelheid oefeningen neemt toe. Zo kan een
trail wel uit 15 hindernissen bestaan welke elkaar snel opvolgen.
Daarbij moet je in de vier bijvoorbeeld een slalom of acht
achterwaarts rijden.
Zoals we jullie eerder al vertelde wordt in de masterklasse alles
éénhandig gereden. De ultieme test voor elke combinatie!
Naast het beoordelen van de gevraagde oefeningen en hindernissen
wordt elke combinatie ook beoordeeld op de gangen, de impuls,
gehoorzaamheid, ruitervaardigheid en uitstraling/ artistiek.
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Wij zijn ontzettend blij met jouw komst vandaag en hopen dat je een
leerzame en vooral leuke dag hebt gehad.
De informatie uit deze gids is slechts een tipje van de sluier. Het komende
jaar gaan we maandelijks aan de slag met verschillende onderwerpen.
Naast de training van jou en jouw paard gaan we, samen met
verschillende professionals, werken aan jouw ontwikkeling binnen de
paardensport. We gaan kijken naar de anatomie en gezondheid van het
paard, maar ook naar jouw presentatie als sporter. We maken kennis
met de jury en gaan zelf aan de slag met het bouwen van trails.
Het belooft een zeer leerzaam en interactief trainingsjaar te worden,
en we hopen van harte dat jij met ons mee wilt trainen!
-
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