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PCK’S COWBOYTRAIL 11 & 12 maart 2023 
uitleg per onderdeel 

 
• Het gaat bij deze Cowboytrail om zowel snelheid als netheid bij uitvoering. 

• Tijd: Max tijd 4 minuten. Na 4 minuten wordt afgefloten. 

• Pattern: zie site. Volg de looplijn. Niet volgen van looplijn (bijv. niet om de ton) = 
minpunten. 

• Onderdelen overslaan: Elk onderdeel moet drie keer aangereden worden voordat de 
combinatie door mag naar het volgende onderdeel. Onderdeel overslaan = 0 punten 
voor dat onderdeel. 

• Opstijgen: wanneer pony/paard te hoog is voor de ruiter om zelf op te stappen, kan 
opstapblok gebruikt worden. Het opstapblok moet zelf gepakt worden. 

• Verder geldt het algemeen regelement van de Westerndays, zie site. 
 

Tip: bekijk de demofilm van deze CowboyTrail op www.ervarenmetpaarden.nl/western 
 

Onderdelen 
1. Rondje met vlag 

Vlag wordt aangereikt door doorman. Geef aan of je de vlag links of rechts wilt 
vasthouden. 
Tijd start zodra paard met één been over de balk is. 
 

2. Vlag planten 
Stop links van de ton. Spring van je paard en plant de vlag in de pylon bovenop de 
strobaal. 
Paard moet blijven staan. Als dat niet kan, aangeven van tevoren, dan wordt het 
vastgehouden (minpunten). 
Na planten van de vlag zo snel mogelijk weer opstijgen. 
 

3. Ongelijke balken 
Over de balken stappen. Let op: niet springen! 
 

4. Boomstam 
Sprongetje over de boomstam. 
 

5. Wipwapbrug 
Over de brug, let op: brug kantelt. 
 

6. Matrassen 
Over de matrassen. 
 

7. Poort 
Poort openen, door de poort, poort sluiten. 
Let op: na sluiten van de poort de theedoek pakken en meenemen naar volgend 
onderdeel. 
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8. Was ophangen 
Hang de theedoek aan de waslijn met een wasknijper. Eén wasknijper is voldoende. 
Zonder wasknijper ophangen: minpunten.  
 

9. Door de tunnel 
Rij tussen de strobalen door. Let op: op grote paarden moet je bukken. 
 

10. Schieten 
Met kermisbuks op target (op strobaal) schieten.  
Paard moet naast de balk staan, met het hoofd bij de ton.  
17 and under: buks wordt geladen, gespannen en aangegeven aan ruiter 
Adults: buks wordt geladen aangegeven aan ruiter. Zelf spannen. 
Indien gewenst of nodig kan paard vastgehouden worden. Geef dit aan. Vasthouden = 
minpunten. 
Schiet op de strobaal / op het target. Raak schieten = pluspunten. 
Iedere deelnemer moet twee keer schieten. 
LET OP: SCHIET NIET OVER HET HOOFD VAN HET PAARD 
Onveilig gebruik van kermisbuks = 0 punten voor dit onderdeel.  
 

11. Rondje om de wereld 
Rondje maken in het zadel en afspringen.  
Grond raken = einde tijd. 

 
 

Veel succes met oefenen! 
Team Westerndays PCK Eersel 


