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Op de linkerhand binnenkomen in draf, met tweeën 1x rond.
Bij A afwenden, X splitsen, volte 10m links en rechts, daarna opstellen in Vvorm. GROET!
Voorwaarts in draf met tweeën, hoefslag rechts volgen
M tweede sectie een volte
M en K van hand veranderen, buitenste pelotons op X volte 10 m rechts.
Binnenste pelotons van hand veranderen.
F en H van hand veranderen, op X volte 10 m rechts (de andere pelotons),
daarna weer met tweeën komen
A en C afwenden
Op X op vierkant komen
B en E door een S van hand veranderen.
In de hoek K en M secties volte 10m. In de hoek F en H secties met enen van
hand veranderen, door elkaar heen, rechts aanhouden
Hoek F en H secties volte 10m. Hoek K en M secties met enen van hand
veranderen, door elkaar heen, rechts aanhouden
A en C afwenden met tweeën komen
Secties openen en doorlaten, rechts aanhouden
Hoefslag links en met enen komen
E en B grote volte, na halve ronde aanspringen in galop
Volte 1x rond, hoefslag volgen
A en C grote volte na halve ronde op X in draf
Met vieren komen
Op X tot molenwiek komen
Afbreken met enen rechts en in stap
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Na de A en C afwenden op de renverseerlijn. Nummers 1 en 3, onevennrs.
volte 5 meter links gevolgd door volte 5 meter rechts
Tegelijkertijd nummers 2en 4, evennrs. volte 5 meter rechts, gevolgd door
volte 5 meter links.
Hoefslag rechts en in draf.
Voor A en C afwenden, rechts aanhouden, met enen schuin links
doorsteken, hoefslag rechts, met enen blijven.
Op de lange zijde met enen van hand veranderen, doorlaten en rechts
aanhouden
Voor A en C afwenden, links aanhouden, met enen schuin doorsteken naar
rechts, hoefslag links.
E en B afwenden, op X met tweeën naar A wenden
A splitsen, F en K schuin naar X wenden, na X in de V-vorm opstellen GROET
Met tweeën voorwaarts in stap, hoefslag links, bij A de rijbaan verlaten
Het gereden zijn als groep, richten op elkaar en het rijden van de figuren
(cijfer telt tweemaal)
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