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Wedstrijdreglement 

 

Er zijn 6 wedstrijden per jaar: 2 dressuurwedstrijden, 2 jumpings en 2 gymkana’s 

 

1. Algemeen - inschrijving en aanmelding 
                

° Zet je paard of pony niet te vroeg klaar in de gang.  

Niet alleen is dit vervelend voor ruiters die voor jou rijden maar je paard staat ook niet graag 

urenlang in de gang te wachten. Je kan je paard of pony ook invlechten in zijn of haar stal. 

 

° Na de wedstrijd zadel je jouw paard of pony af in de stal.  

Tenzij het paard/pony nog een latere omloop meedoet. Indien er slechts één of twee deelnemers 

tussen zijn, geef je je paard/pony door. Indien er meerdere deelnemers tussen zijn, zet je je 

paard/pony vast in de stal met een halster (hoofdstel uitdoen en netjes weg hangen) en doe je de 

singel een gaatje losser. Volg hiervoor het advies van de wedstrijd-stewards. 

 

° Aanmelding bij secretariaat voor start van jouw categorie.  

Indien je niet bent aangemeld voor de start van jouw categorie, wordt je geschrapt van de startlijst 

en kan je niet meer meerijden. Wees dus zeker tijdig aanwezig! 

 

° Polsbandjes bij aanmelding voor ruiter en begeleider.  

Deze ontvang jij en je begeleider bij aanmelding bij het wedstrijdsecretariaat.  

Enkel deze personen zijn toegelaten in de stallen achter de piste. Dit omwille van de veiligheid van 

alle paarden en de ruiters. Dit geldt voor de gehele duur van de wedstrijd.  

 

° Er mag maximaal 1 omloop per proef gereden worden per combinatie.  

Verschillende niveaus van proeven kan wel maar het moeten wel opeenvolgende niveaus zijn (bij 

jumping bijvoorbeeld 45 cm binnen wedstrijd en 60 cm buiten wedstrijd  - niet: 30 cm binnen 

wedstrijd en 60 cm buiten wedstrijd).  

 

° Meld alle wijzigingen op de dag van de wedstrijd aan het secretariaat.  

Indien je niet kan komen of je beslist ter plekke dat je niet langer wilt deelnemen, of er is een 

wijziging van paard/pony, …  
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° Op de dag van de wedstrijd is het niet mogelijk een ander paard of pony te kiezen om je proef 

mee af te leggen. Tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen (blessure van paard of pony) en altijd in 

overleg met de manegehouder.  

 

° Door in te schrijven geef je toestemming voor het gebruik van foto’s en filmpjes op sociale media 

door ruiterclub De Dreven.  

° Tijdens wedstrijden en evenementen dient de doorrit naar de stallen achteraan te allen tijde 

vrijgehouden te worden om bij eventuele interventies de hulpdiensten vrije doorgang te 

garanderen.  

 

° Tijdens wedstrijden en evenementen zijn de wedstrijd-stewards (herkenbaar aan de 

mouwbanden) verantwoordelijk voor de handhaving van de orde in de stallen en omgeving van de 

pistes. 

 

Aangezien wij als club aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen volgen wij ook deze 

wedstrijdreglementen, zowel voor dressuur als jumping. Deze zijn consulteerbaar op de website 

van Paardensport Vlaanderen.  

 

Wij volgen ook de door ons opgelegde regels m.b.t. veiligheid tijdens wedstrijden. Deze 

wedstrijden vallen onder de dagdagelijkse clubwerking en hiervoor is de basisregel van 

toepassing, nl. eerste hulp kunnen bieden: aanwezigheid EHBO-verantwoordelijke & EHBO-koffer. 

 

2. Deelname 
 

Iedereen mag deelnemen en ook iedereen komt in aanmerking voor het winnen van de wedstrijd. 

 

Iedere deelnemer dient ingeschreven te zijn uiterlijk op de aangegeven laatste dag van inschrijving 

in de mailing. 

 

Voor de leden is 1 proef per wedstrijd gratis.  

Voor een 2de proef tijdens een wedstrijddag, betaal je €10.  

Voor niet-leden is elke proef betalend aan €10 per proef.  

Te betalen bij inschrijving. Indien er niet betaald is op de dag van de wedstrijd, wordt er bijkomend 

€5 administratieve kost aangerekend.  

 

Er mag niet onder niveau ingeschreven/gereden worden. 

De manegehouder en het bestuur behouden zich het recht voor om, indien dit niet wordt nageleefd, 

de te rijden proef te wijzigen. 

 

De manegehouder en het bestuur kunnen eveneens het gekozen paard of pony wijzigen, indien deze 

te veel omlopen ingezet worden, of volgens niveau. 
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De wedstrijden worden geacht zelfstandig gereden te worden (dit geldt voor dressuur, jumping en 

gymkana). Indien er een begeleider meeloopt met de pony, zal deze combinatie buiten wedstrijd 

gecategoriseerd worden. De ruiterclub voorziet geen begeleiders vanuit de club om mee te lopen 

met een pony.  

 

De startvolgorde wordt op meerdere plaatsen in de manege opgehangen.  

 

3. Prijzen en prijsuitreiking 
 

Er wordt voor elke proef tijdens de wedstrijd een uitslag opgemaakt. 

 

Per combinatie kan er maar 1 prijs gewonnen worden.  

 

Indien je meerdere proeven rijdt, wordt het resultaat van de hoogste proef meegenomen in de 

uitslag. Enkel de hoogste proef telt binnen wedstrijd en komt in aanmerking voor een prijs. 

 

Indien je inschrijft met 2 paarden geldt bovenstaande niet en kan je per combinatie wel een prijs 

winnen. 

 

De winnaar van een proef ontvangt een beker en een medaille.  

Indien er 2 winnaars zijn krijgen beiden bovenstaande. Aan alle volgende deelnemers wordt een 

medaille uitgereikt. Dit geldt voor elk van de 6 wedstrijden.  

 

De prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden tijdens de prijsuitreiking.  

Bij een gesponsorde wedstrijd kan de desbetreffende sponsor er op dat moment echter anders over 

beslissen. 

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om op de dag van de wedstrijd te beslissen een pauze in te 

lassen tussen bepaalde proeven en eventueel dan al een prijsuitreiking te houden voor de 

voorgaande categorieën, of deze op het einde van de volledige wedstrijd te houden.  

Dit is steeds afhankelijk van de activiteit en het aantal omlopen/deelnemers. 

 

4. Dressuur 
 

Beginnende ruiters die willen deelnemen aan een dressuurwedstrijd starten met de  

vereenvoudigde proef (zonder of met galop).  

Indien een ervaren ruiter een onervaren paard wenst in te zetten tijdens de wedstrijd bepaald de 

manegehouder voor de wedstrijd welke proef dient te worden gereden. 

 

Als een combinatie 2 x 65% heeft behaald in een bepaalde proef is hij verplicht over te stappen naar 

de eerst hogere dressuurproef. (bv. Een ruiter heeft 2x 65% of meer behaald in de Initiatieproef, dan 

is men verplicht over te stappen naar Niveau 1.) 

Indien men in een categorie is gestart mag men niet lager meer starten, tenzij met een nieuw 

paard. De manegepaarden worden verondersteld van hetzelfde niveau te zijn. 
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Als ruiter wordt je geacht de proeven die je rijdt te kennen.  

Bij de vereenvoudigde proeven worden deze geoefend in de groepslessen tijdens de periode voor de 

dressuurwedstrijden. Vanaf niveau initiatieproef dien je deze te kennen.  

 

Voor de vereenvoudigde proeven en de initiatieproef zorgen wij voor een lezer.  

Vanaf Niveau 1 voorziet de ruiterclub geen voorlezer meer vanuit de club en dien je dus een eigen 

lezer mee te nemen. 

 

Een zweep is toegelaten (min. lengte 80cm – max. lengte bij pony’s = 1m, bij paarden is 1,20m). 

Martingaal of hulpteugels zijn niet toegelaten (tenzij anders overlegd vooraf bij de vereenvoudigde 

proeven). 

 

Bandages en of andere beenbeschermers zijn niet toegelaten tijdens de wedstrijd. 

 

De proeven kun je terugvinden op onze website. 

 

5. Jumping 
 

Er zijn 5 categorieën: balkjes draven, 30 cm, 45 cm, 60 cm en 80 cm.  

Hoger kan mits er deelnemers van dat niveau zijn. 

 

Voor het niveau balkjes draven mag het parcours niet in stap afgelegd worden.  

Indien dit toch gebeurt, zal de combinatie uitgesloten worden.  

 

Een combinatie die binnen wedstrijd start op een bepaalde hoogte moet de volgende wedstrijden 

(binnen wedstrijd) op dezelfde hoogte, of hoger starten. 

 

De ruiters krijgen vooraf de mogelijkheid tot verkenning van het parcours. 

 

4 strafpunten: 

✓ bij elke afgeworpen balk 

✓ als van dezelfde hindernis meerdere balken afgeworpen worden 

✓ in een combinatie-hindernis kan de ruiter wel telkens vier strafpunten extra oplopen op de 

elementen A, B en C 

✓ 1 weigering 

✓ cirkel rijden in het parcours 

 

Uitsluiting: 

✓ indien de hindernissen niet op volgorde gesprongen worden 

✓ 2 weigeringen 

✓ valpartij 

 

IDEALE TIJD -> De parcoursbouwer bepaalt op voorhand een toegestane tijd voor het parcours. Per 

vier seconden dat die wordt overschreden, levert dat een extra strafpunt op. 
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Vanaf 60 cm: 

Springt een paard volledig foutloos, dan bepaalt een barrage de klassering.  

Volgt er een barrage, dan kampen alle foutlozen achteraf in een verkort parcours tegen de tijd. 
Natuurlijk moeten ook dan alle hindernissen nog overeind blijven. 
 
Een zweep is toegelaten (max. 75cm). 
 

6. Gymkana 
 

Er kan slechts 1 omloop per deelnemer gereden worden (dus ook niet buiten wedstrijd).  

Dit is omwille van de aard van de gymkana wedstrijden. Het is een parcours van obstakels en 

opdrachten die je zo snel mogelijk deels met en deels zonder je paard moet afleggen. 

 

Er zijn 2 categorieën: beginners en gevorderden.  

  

● De beginners leggen individueel een parcours af in de binnenpiste. De snelste tijd wint.  

● De gevorderden leggen individueel of per twee hun parcours af in de buitenpiste (bij mooi 

weer) waarbij de snelste tijd telt, of bij het strijden in duo’s is het om ter snelste. 

 

De manegehouder en het bestuur bepalen de categorieën, en eventueel de duo’s bij de 

gevorderden. 

 

Gezien de speelse aard van de gymkanawedstrijden zien deze er elke keer anders uit en staat 

plezier en uitdaging voorop!  

 

 

 

 

Iedere klant/lid verklaart bekend te zijn met dit reglement  

en overeenkomstig te zullen handelen. 
 

Voor verdere informatie of vragen staan de manegehouder en het bestuur van de ruiterclub steeds 

ter beschikking. 

 


