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PCK EERSEL – WESTERNDAYS NOVEMBER 2022 
Instructie Cowboy Trail 
 

• Jurering op nauwkeurigheid en snelheid. 

• Stap-draf-galop naar keuze - tenzij anders aangegeven. 

• Voor de start van de Cowboy Trail mogen de deelnemers te voet (zonder paard) het parcours 
verkennen. 

 
Bij binnenkomst: groeten jury 
 

1. Schieten! 
Klapperpistool oppakken en 1 x in de lucht schieten =  start tijd  
Ronde buitenom galopperen en 4 x in de lucht schieten onderweg  
Pistool terugleggen op de ton  
 

    
 

2. Emmer hijsen 
Emmer met touw omhoogtrekken door achterwaarts te lopen tot achter de balk 
Emmer laten zakken door voorwaarts te lopen 
Emmer zachtjes terugzetten op de ton 
 

 
 

3. Trekken aan dood paard 1 
Pak de longeerlijn aan het uiteinde van de strobaal (rechts in de bak) 
Sleep de knuffelpony naar de andere strobaal 
Leg de longeerlijn op de strobaal (Let op! Leg de lijn zó neer dat je ‘m gemakkelijk weer kunt pakken) 
 

    
 

 4.    Rondje waterbak 

In de waterbak stappen 
Rondje linksom stappen (niet spinnen) 
Rondje rechtsom stappen (niet spinnen) 
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5. ‘Cuttingmachine’ 
Koe 20 seconden volgen 
 

 
 

6. Trekken aan dood paard 2 
Terug naar strobaal (links in de bak) 
Pak de longeerlijn aan het uiteinde  
Sleep de knuffelpony naar de andere strobaal 
Leg de longeerlijn op de strobaal  
 

    
 

7. Door de flesjes 
Door de bak met plastic flesjes 
 

 
 

8. Dromenvanger 
Afstappen tussen de twee onderste balken   
Op de ‘circusopstap’ gaan staan 
Paard linksom longeren - anderhalf rondje maken 
Opstappen tussen de twee bovenste balken 
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9. Spannende poort 
Onder de poort met flessenslingers door 
 

 
 

10. Vlag 
Vlag pakken uit de pylon 
In galop rondje linksom: rond Dromenvanger, Poort, Waterbak (let op: binnen de strobalen blijven) 
Bij B: stop – roll back  
In galop rondje rechtsom: rond Waterbak, Poort, Dromenvanger (let op: binnen de strobalen blijven) 
Bij B: stop 
Vlag terugplaatsen in de pylon = stop de tijd. 
 

    
 

    
 
Na wegzetten vlag: groeten jury. 
 
Veel succes met oefenen! 
Team Westerndays PCK 


