
Dit zijn de theoriebladen van de Manege & Ruiter Bond.  

Deze bladen zijn voor iedereen gratis te downloaden. 

Heel graag willen we deze bladen uitbreiden. Heb je een onderwerp dat je graag tussen deze bladen zou 
zien en dat voor iedereen interessant is? Stuur je tekst naar theorie@manegeruiterbond.nl.  

De tekst wordt dan in het goede formaat gezet en met vermelding van je naam (als je dat wil, wel even 
vermelden dus) toegevoegd aan deze bladen. Laten we met z’n allen een paardenpedia met vrije kennis 

voor de manegeruiter maken! 

Eerste editie juli 2015 
 

Tekst: 
Yvonne Buijs met beginteksten van Esther van Anrooij 

 
In samenwerking met: 

 
Manege de Paardenhof, Kwadijk 

 
Door allen, voor allen, de Manege & Ruiter Bond. 

Met dank aan Manege de Paardenhof en Olga Veerman voor het maken van de foto’s. 

Met dank aan Testdrive Software voor de afbeeldingen van de rijbaanfiguren, www.proefrijdendressuur.nl. 

 

Theorie zoals hier aangeboden hoef je niet uit je hoofd te leren. Het is wel belangrijk om de aangegeven 
hoofdstukken te bestuderen zodat een basale kennis ontstaat.  

Alle rijbaanfiguren worden uitgelegd. Lees deze bladen goed door zodat je weet hoe de figuren eruit horen 
te zien.  

Aan D2, D4, D6, D8 en D10 zijn theorie examens verbonden. Hieronder de bladen die je moet kennen voor 
deze examens. Er wordt verwacht dat je de rijbaanfiguren kent die in bijbehorende proeven voorkomen. 

Leren voor theorie D2:    Leren voor theorie D8: 
Beweging van het paard    Doorzitten 
Groeten      Hals strekken en teugels weer op maat nemen 
Houding van de ruiter    Overgangen en tempowisselingen 
Omgaan met een paard    Tussen en op de letter rijden 
Opstappen       
Rijbaan met hoefslag     Leren voor theorie D10: 
       Beweging van het paard  
Leren voor theorie D4:    Constante verbinding en aanleuning 

Borstelen van een paard    Galop rechtsom en linksom 
Galop rechtsom en linksom    Houding van de ruiter 
Hoofdstel en hoofdstel omdoen   Hulpen 
Omgaan met een paard    Ophoudingen 
Zadel en opzadelen 
 
Leren voor theorie D6: 
Buitenrijden 
Exterieur 
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