
 

 

Reglement Jumping Mechelen – Indoor Masters 2020 
Vernieuwd concept in samenwerking met Jeugd Cup Stijlspringen 

 

1. Situatieschets 
Door het succes van de afgelopen jaren zijn we verheugd dat we ook dit jaar kunnen samen-
werken met dezelfde organisaties voor de kwalificatiewedstrijden. We zijn hiermee alweer 
aan de 7e editie toe en streven er nog steeds naar zoveel mogelijk ruiters de kans te kunnen 
geven om deel te nemen aan dit fantastisch evenement tussen Kerst en Nieuw.  
Over 5 verschillende indoor wedstrijden zullen zowel paarden al ponyruiters zich kunnen kwa-
lificeren voor de JM-IM finales tijdens Jumping Mechelen. Deze finales worden verdeeld over 
de verschillende dagen van Jumping Mechelen 26-30 december.   De JM-IM finales staan open 
voor Paardensport Vlaanderen ruiters en LRV ruiters. 
We beogen meer kwaliteit dan kwantiteit. ‘Platte koers’ moet eruit, veiligheid wordt voorop 
gesteld en dit voor alle aspecten. Zo willen we onze ruiters en hun omkadering constructief 
belonen wanneer zij correct toiletteren en optomen, veilig inspringen in de paddock, alsook 
rijden met aandacht voor techniek van de pony/paard en de ruiter. 

 
2. Kwalificatiewedstrijden 

➔ 5 pony + jeugd-weekenden  

- Pony’s 60cm / 80cm / 90cm/ 1m00 / 1m10 

- Scholieren-Junioren 90cm/ 1m00 
➔ 5 senioren + jeugd-weekenden 

- Scholieren-Junioren 1m10/ 1m20 

- Senioren 1m00/ 1m10/ 1m20 
 

Datum Jeugd+Senior  Pony’s+Jeugd Contact Paarden Contact Pony’s 

10-11 oktober Lier  Turnhout info@azelhof.be marc.dergent@telenet.be 

17-18 oktober 
Opglabbeek 

Hasselt (17/10) 
Pony’s marijke@sentowerpark.com info@manegewoutershof.be 

24-25 oktober 
Massenhoven 

Hasselt (25/10) 
Pon 110+jeugd pwbliekendaal@hotmail.com info@manegewoutershof.be 

31 okt-1 nov Oud Heverlee  Torhout vicky.verbist@hotmail.com  info@stoeterijdeloof.be 

7-8 november Turnhout Oud Heverlee marc.dergent@telenet.be vicky.verbist@hotmail.com 

14-15 november   Opglabbeek  marijke@sentowerpark.com 

• Indien er wegens Covid-19-maatregelen een kwalificatiemanche niet kan georganiseerd worden, 

zullen Jumping Mechelen, Paardensport Vlaanderen en LRV in samenspraak in eerste instantie 

trachten een andere locatie te vinden, of de wedstrijd te verschuiven. Indien dat niet mogelijk is 

kan het aantal kwalificatiemanches verminderd worden en kunnen de selectievoorwaarden aan-

gepast worden. 

• Per kwalificatiewedstrijd kunnen er aangepaste maatregelen wegens Covid-19 genomen wor-

den. Dit kan van locatie tot locatie verschillend zijn (bv. Aantal toeschouwers, …) 
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3. Kwalificatieproeven 

Hoogtes Barema Licenties 

Pony’s 60cm (tot 12 jaar) Stijlspringen Clear Round + toilettage J02-J08 of LRV 

Pony’s 80cm Stijlspringen Clear Round + toilettage J02 -J08 of LRV 

Pony’s 90cm Barema A 2 Fasen J02 -J08 of LRV 

Pony’s 1m00 Barema A 2 Fasen J02 -J08 of LRV 

Pony’s 1m10 Barema A 2 Fasen J03-J08 of LRV 

Scholieren/ Junioren 90cm Stijlspringen Clear Round + toilettage J02-J08 of LRV 

Scholieren/Junioren 1m00 Barema A 2 Fasen J02 -J08 of LRV 

Scholieren/Junioren 1m10 Barema A 2 Fasen J03 -J08 of LRV 

Scholieren/ Junioren 1m20 Barema A 2 Fasen J03 -J08 of LRV 

Senioren 1m00 Barema A 2 Fasen J02 -J08 of LRV 

Senioren 1m10 Barema A 2 Fasen J03 -J08 -J16 of LRV 

Senioren 1m20 Barema A 2 Fasen J03 -J08 -J16 of LRV 

 
 Per wedstrijd is er een specifiek programma voorzien, meer details via: 

Voor Paardensport Vlaanderen ruiters:  www.equibel.be 
Tel. 09/274 10 50 – jumping@paardensport.vlaanderen   
Voor LRV-ruiters: www.equester.be  
Contact Maude De Smedt 
Tel. 016/47 99 60 – info@lrv.be  

 
4. Inschrijvingsvoorwaarden kwalificatiewedstrijden 

• Ruiters moeten lid zijn van Paardensport Vlaanderen/LEWB (minimum J02 (tot 1m00)/J03) of 
LRV.  Indien dit nog niet het geval is dienen zij zich nog in orde te brengen voor 2020. Bij de 
LRV via een club: www.lrv.be, bij Paardensport Vlaanderen/LEWB dient een licentie aange-
vraagd te worden.  

• Paarden en pony’s moeten geïmmatriculeerd zijn bij KBRSF of een combinatienummer heb-
ben bij de LRV. 

• Paardensport Vlaanderen ruiters dienen zich via Equibel (www.equibel.be) in te schrijven, 
LRV ruiters dienen zich via LRV (www.equester.be) in te schrijven. Ruiters die bij beide Liga’s 
zijn aangesloten maken per kwalificatiewedstrijd een keuze via welke Liga ze inschrijven. Bij 
dubbele inschrijvingen worden de inschrijvingen bij één van de Liga’s onherroepelijk verwij-
derd. 

• Op alle kwalificatiewedstrijden zal elk paard/pony kunnen deelnemen aan één proef. Ruiters 
kunnen rijden met verschillende paarden of pony’s in verschillende proeven en met een 
maximum van drie paarden/pony’s per proef. 

• Indien er te veel inschrijvingen zijn op een kwalificatiewedstrijd heeft de organisatie in sa-
menwerking met Jumping Mechelen/ Paardensport Vlaanderen/LRV het recht om het aantal 
combinaties per proef te reduceren van 3 naar 2 combinaties per proef en dit in de drukste 
proef(ven); en indien nodig het wedstrijdprogramma aan te passen. 

• De inschrijvingen voor de wedstrijden openen telkens maandag 2 weken voor de wedstrijd 
en sluiten op maandag voor de wedstrijd.  

• Annulaties Paardensport Vlaanderen-leden: annuleren kan via schriftelijke bevestiging tot 
sluitingsdatum van de betreffende wedstrijd (terugbetaling aan 95%). Bij laattijdige afmel-
ding kan de inleg niet gerecupereerd worden. 

• Annulaties LRV-leden: kosteloos annuleren kan door uitschrijven via Equester tot aan de slui-
tingsdatum. Bij laattijdige afmelding kan de inleg niet gerecupereerd worden. 
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• Om de veiligheid op alle kwalificatiewedstrijden te benadrukken zal er strikt op de paddock-
regels worden toegezien. Deze zullen door elke organisatie aan de paddock worden uitge-
hangen. Er zullen onder andere maximum 15 ruiters toegelaten worden in de paddock.  
 

5. Klassement 
5.1 Proeven Stijlspringen 

Per kwalificatiewedstrijd krijgen de ruiters per proef rankingpunten toegekend als volgt: 

Ranking Punten 

Winnaar 200 ptn 

2e plaats 198 ptn 

3e plaats 196 ptn 

4e plaats 194 ptn 

5e plaats 192 ptn 

6e plaats 190 ptn 

7e plaats 189 ptn 

8e plaats 188 ptn 

… … 

Uitsluiting/ Opgave 0 pntn 

• Het wedstrijdprotocol met de boordelingspunten van het stijlspringen + toilettage zijn in 

bijlage terug te vinden. 

• Elke ruiter zal zijn ingevuld protocol na de proef online kunnen raadplegen op het plat-

form van de start-en uitslagenlijsten. 

 

5.2 Proeven Barema 

Per kwalificatiewedstrijd krijgen de ruiters per proef rankingpunten toegekend als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASISOMLOOP  
(som van de punten van 1e en 2e fase bij barema 2 fasen special) 

Punten 

Foutloze omloop 10 ptn 

1 tem 3 strafpunten 8 ptn  

4 strafpunten 6 ptn 

5 tem 7 strafpunten 4 ptn 

=/> 8 strafpunten  0 ptn 

Uitsluiting / Opgave 0 ptn 

VOLGENS KLASSEMENT 
(25% van het totaal aantal deelnemers van de proef krijgen onder-
staande punten toebedeeld) 

Punten 

1° plaats  20 ptn 

2° plaats 15 ptn 

3° plaats 11 ptn 

4° plaats 8 ptn 

5° plaats 6 ptn 

6° plaats 5 ptn 

7° plaats 4 ptn 

8° plaats 3 ptn 

9° plaats 2 ptn 

Vanaf de 10° plaats  1 ptn 



 

 

Er zal per reeks een ranking opgemaakt worden met de behaalde punten per kwalificatiewed-
strijd. Na afloop van elke kwalificatiewedstrijd zal de ranking aangepast worden op de websites 
van Paardensport Vlaanderen, LRV en Jumping Mechelen. 
 

6. Selectievoorwaarden finale 

De 3 beste rankingpunten per combinatie doorheen alle kwalificatiewedstrijden zullen tellen 
voor de eindranking. 
Op basis van de eindranking worden de selecties voor de finales tijdens Jumping Mechelen be-
paald. 
- De eerste 55 combinaties van de eindranking pony’s 60 cm gaan door naar de finale (stijlsprin-

gen clear round + toilettage) 
- De eerste 55 combinaties van de eindranking pony’s 80 cm gaan door naar de finale (stijlsprin-

gen clear round + toilettage)  
- De eerste 55 combinaties van de eindranking pony’s 90 cm gaan door naar de finale  
- De eerste 55 combinaties van de eindranking pony’s 1m gaan door naar de finale 
- De eerste 25 combinaties van de eindranking pony’s 1m10 gaan door naar de finale 
- De eerste 55 combinaties van de eindranking scholieren/junioren 90cm gaan door naar de fi-

nale (stijlspringen clear round + toilettage) 
- De eerste 55 combinaties van de eindranking scholieren/junioren 1m gaan door naar de finale  
- De eerste 55 combinaties van de eindranking scholieren/junioren 1m10 gaan door naar de fi-

nale 
- De eerste 35 combinaties van de eindranking scholieren/junioren 1m20 gaan door naar de fi-

nale 
- De eerste 55 combinaties van de eindranking senioren 1m gaan door naar de finale 
- De eerste 55 combinaties van de eindranking senioren 1m10 gaan door naar de finale 
- De eerste 55 combinaties van de eindranking senioren 1m20 gaan door naar de finale 
 

• Paardensport Vlaanderen houdt de ranking bij met gekwalificeerde ruiters. 

• In de finale kan een ruiter maximaal 2 paarden/pony’s per hoogte starten. 

• Indien een ruiter zich een tweede keer kwalificeert met eenzelfde paard/pony op een andere 
hoogte, dient deze ruiter in de hoogste reeks waarvoor hij/zij zich kwalificeerde deel te ne-
men in de finale. De selectie in de laagste reeks voor deze combinatie vervalt. Uiteindelijk 
mag een paard/pony maar aan één finale deelnemen. Een ruiter kan wel aan meerdere fina-
les deelnemen met een verschillend paard/pony. 

• De samenstelling van de finalisten valt onder de verantwoordelijkheid van Paardensport 
Vlaanderen en LRV. 

• Jumping Mechelen kan bovenop de geselecteerde ruiters nog 5 Wild Cards per proef extra 
toekennen. 

• Indien Jumping Mechelen wegens Covid-19 maatregelen niet kan plaatsvinden, zullen Jum-
ping Mechelen, Paardensport Vlaanderen en LRV in samenspraak aan alternatief zoeken voor 
de organisatie van de finales. Dit kan zowel op een andere locatie als op een andere datum 
zijn. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Inschrijvingsvoorwaarden finale 

• Gekwalificeerde rutiers dienen zich opnieuw online in te schrijven voor de finales (www.equi-
bel.be/www.equester.be). De inschrijvingensprijzen zijn afhankelijk van de proeven en vari-
eren tussen 15€ en 30€. De inschrijvingen sluiten op maandag 30 november. 

• Indien er gekwalificeerde combinaties niet deelnemen aan de finale zullen zij vervangen wor-
den door de volgende cominatie in de ranking tot uiterlijk maandag 14 december. 

• Annulaties voor de finale dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan de Liga. Geen annu-
latie en niet aanwezig = NO SHOW 60€/combinatie. Annulatie maar wel ophalen accreditatie 
= factuur prijs per ticket. 
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Protocol Stijlspringen – Indoor Masters 2020 
Pony’s 60cm – Pony’s 80cm – Schol/Jun 90cm 

 
 

OPTOMING EN VERZORGING  TOTAAL OP 20 

• Toilettage (ingang piste) /15 

• Groet aan de jury /5 

TACTIEK GESTELDE OPDRACHTEN , ATTITUDE PONY/PAARD TOTAAL OP 40 

CONSTANT GALOPTEMPO PAARD/PONY 

/10 Voldoende voorwaarts in lijnen en wendingen 

Gelijk ritme voor en na de sprong 

CORRECTE GALOP 

/10 Kruisgalop in wendingen of lijnen, al of niet hersteld 

Contragalop in wendingen, met uitzondering van gebogen lijnen 

AFSTANDEN /10 

Afstoot te ver, te dicht, noodsprong  

WENDINGEN EN LIJNEN 

/10 
Uitbreken op wending en hindernis recht en in het midden aanrijden 

Foutieve stelling in wending  

Afwijken op rechte lijn, gebogen lijn 

OPMERKING: 
 

TECHNIEK VAN DE RUITER TIJDENS DE RIT TOTAAL OP 30 

ARMEN / HANDEN /10 

Elastische verbinding vanuit de ellebogen  

Storende handen: plat, te hoog/laag  

Steun op de teugel  

BENEN / VOETEN /10 

Stille onderbenen, juist achter de singel, geen druk op de knie  

Plaatsing voet in de stijgbeugel met correcte lengte stijgbeugelriemen  

Balans op de bal van de voet , lagere hiel en soepel enkelgewricht  

ROMP EN HOOFD /10 

Romp licht voorwaartse neiging, hoofd recht en blik in lijn  

Vermijd pompen en onrustige romp, bekken volgt beweging paard, schouders stil  

Driepuntscontact met lichte zit  

OPMERKING: 
 

 

TECHNIEK VAN DE RUITER TIJDENS DE SPRONG  TOTAAL OP 30 

ARMEN / HANDEN /10 

Handen volgen de beweging in verbinding   

Geen steun op teugels en teugels op correcte lengte   



 

 

BENEN / VOETEN /10 

Onderbenen stil en  aangesloten, licht schuin achterwaarts  

Met steun op bal van de voet met lage hiel  

ROMP /HOOFD /10 

Tweepuntscontact, met lichte buiging romp voorwaarts  

Hoofd blijft rechtop en blik in lijn  

Correcte timing bij afstoot  

Balans bij de landing  

OPMERKING: 
 

 
 

STRAFPUNTEN  TOTAAL STIJLPUNTEN /120 
Balk 2 strafpunten  
1 ste weigering 2 strafpunten  
2 de  weigering uitsluiting  
Tijdfouten ¼ strafpunt per seconden  

TOTAAL:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Protocol Toilettage – Indoor Masters 2020 
Pony’s 60cm – Pony’s 80cm – Schol/Jun 90cm 

 
 Verzorging pony/paard 

Manen en maantop: uitgekamd en gelijk – vlechten vrij 

Staart: zuiver, gekamd, geen stro – vlechten vrij 

Ogen: zuiver en verzorgd 

Neus:  zuiver en verzorgd (voelharen niet afgeschoren) 

Oren: zuiver en verzorgd (niet uitgeschoren) 

Zuiver en kort haarkleed  

Zuivere benen 

Hoeven: verzorgd en ingevet 

Verzorging materiaal, correcte optoming 

Hoofdstel: Correct gebruik van alle passanten, geen loshangende riempjes 

Neusriem: afhankelijk van soort: op maat en correct gesloten  

Keelriem: Ruimte tss keel en keelriem: een kleine rechtopstaande vuist 

Sperriem: naar beneden toe gesloten (niet naar boven en nog eens door de lus gestoken) 

Bit: correcte maat, gepoetst voor het optomen 

Lengte teugels: uiteinde teugels niet onder de bovenkant van de stijgbeugel; knopen in de teugels zijn niet 
toegelaten 

Stijgbeugels: min 1 vinger breder dan breedste deel voet, riem en stiknaden in goede staat 

Stijgbeugelriemen: Geen flapperend uiteinde (afknippen of wegplooien) 

Goed passend zadel, met juiste ligging en voldoende ruimte thv de schoft 

Singel voldoende aangespannen en passend 

Zadeldoek passend en zuiver 

Beenbeschermers zijn passend (conform FEI reglement) 

Martingale/borstriem correct aangebracht en passend. Veilig: stoppertje op martingale + vlinder aan de 
teugels 

Materiaal is PERFECT gepoetst 

Uniform 

Propere laarzen of chaps, zweep, sporen 

Correct passende ruiterpet  (lange haren samengebonden) 

Verzorgd uniform (clubuniform met witte rijbroek  (LRV) of ruiteruniform) 

 
 
 

 


