Voorwaarden filmpje paardrijden
Voor je opleiding is het van belang dat jij al enige ervaring hebt met het rijden van een paard in de
discipline dressuur en springen. Om deze ervaring te laten zien, vragen wij aan jou om een
vlog/filmpje te maken waarin te zien is dat jij dressuur rijdt met een paard in zowel stap, draf als
galop op beide handen. Daarnaast laat je in jouw vlog/filmpje zien welke figuren/oefeningen je
goed kunt rijden. Daarnaast maak je een vlog/filmpje waarin jij met een paard gaat springen (min.
een lijntje van 60 cm of hoger, waarin is opgenomen: een kruisje en een steil sprong).
Hieronder staan de overige eisen m.b.t. het filmpje weergegeven.
•

Aan het begin van de vlog/filmpje stel jij jezelf en je paard voor.
Je vertelt het volgende over het paard:

•

o

Leeftijd, ras en type paard

o

Niveau op wedstrijden (nu en in het verleden)

o

Of het een eigen paard/verzorgpaard of manegepaard is

De vlog/filmpje duurt per discipline max. 5 minuten (als je 1 totale vlog/filmpje maakt,
dan is deze max. 10 minuten)

•

De ruiter en het paard komen goed in beeld

•

De vlog/filmpje is in een lichte omgeving gefilmd (géén donkere rijbaan of tijdens een regenbui)

•

De vlog/filmpje kan via de email of via WeTransfer verstuurd worden of d.m.v. een YouTube-link
naar baauw@groenewelle.nl

Aan de hand van de vlog/filmpje geven wij jou een advies of deze opleiding geschikt voor jou is en/of waar je
tijdens de opleiding aan dient te werken op het gebied van dressuur en springen. Op deze manier voldoe jij
aan het einde van de opleiding aan het juiste niveau. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij je blijft
ontwikkelen binnen deze disciplines samen met jouw eigen instructeur, ook krijg je rijlessen tijdens de
opleiding om zo je kwaliteiten in het rijden van deze disciplines steeds meer te verbeteren en om op hoger
niveau te komen.

