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* Opm: afstanden zijn bedoeld voor wedstrijden voor paarden. Voor pony’s moet met enige ervaring 
de filosofie worden doorgetrokken naar de betreffende stokmaat van de ponyklasse.  
 

STEWARDING 

 

 

DOEL 

• Het welzijn van de paarden en fair-play waarborgen.  

• Algemene veiligheid voor ruiter, groom, publiek waarborgen. 

• Het tegengaan van oneerbiedige handelingen die een tijdelijk voordeel bieden en het 
dierenwelzijn in gedrang kunnen brengen. 

 

 



 

 

BEVOEGDHEID 

• Geldt over het ganse wedstrijdterrein (ook tussen de vrachtwagens) waar het welzijn van het 
paard centraal staat en ongeoorloofde handelingen of extreme bestraffingen niet zijn 
toegelaten. 

• Controle op het inspringterrein: fair en reglementair voorbereiden op het springparcours + 
optoming paard + aankleding ruiter. 

• Controleren toegelaten bitten en beenbeschermers. 
Opmerking: Verschillen in acht nemen tussen toegelaten bitten en beenbeschermers 

tussen paarden, pony’s en jonge paarden en pony’s! 

 Zie reglementen! 

Altijd de Voorzitter Terrein Jury waarschuwen indien verwittiging niet helpt! (KBRSF: 

waarschuwingskaarten!) 

 

BINNEN BEREIK HEBBEN 

• Startlijsten 

• Parcoursplan 

• Reglementen 

• Lijst met belangrijke GSM nummers (hoefsmid, dierenarts, EHBO, Voorzitter van de Terrein 
Jury) 

 

OPDRACHT  

Help  (Informeren vb parcoursplan, nummer,…) 

Voorkom (Aanwezig zijn, verwittigen) 

Treed op  (Laten corrigeren en indien geen gevolg: Voorzitter Terrein Jury verwittigen) 

 

MISBRUIK VAN PAARDEN - BARREREN & WREEDHEDEN 

• De benen van het paard aantikken (gelijk wie, of met gelijk wat). 

• Met opzet het paard zelf iets laten aanraken, in de hindernis trekken of het moeilijker maken 
voor het paard om de hindernis te springen. 

• De hindernis te hoog of te breed bouwen. 

• Grondlijnen, regelbalken of onderdelen van een combinatie op valse afstanden leggen. 

• Gebruik van apparaten die het paard onderwerpen aan elektrische ontladingen. 

• Overdreven gebruik van sporen, of sporen dragen die het paard kwetsen. 

• Overdreven trekken in de mond, brutaal halt houden of achterwaarts gaan. 

• Overdadig zweepgebruik of slaan (art. 257 – 2.2.2.1. overmatig gebruik van de zweep). 
- niet slaan om temperament te uiten,  
- niet slaan na een uitsluiting  
- nooit meer dan 3 keer na elkaar slaan  
- op het hoofd slaan is altijd buitensporig 
- als een paard gekwetst is, wordt dit beschouwd als overmatig gebruik van de zweep 

• Paarden die bloeden aan flank(en), mond of neus of tekenen vertonen van overdreven zweep 
of sporen worden gediskwalificeerd. (art 241.2.11) (Uitz: indien paard op tong of lip heeft 
gebeten en dit na uitspoelen volledig verdwenen zou zijn). Bloed op andere plaatsen moet 
goed gecheckt worden en kan eventueel verholpen worden (bv paard met mok). 

• Misbruik van een paard, in welke andere vorm is eveneens verboden en moet in voorkomend 
geval bestraft worden volgens de regels (bv gebruik van overbodige trainingsmethodes, 
overgevoelig of ongevoelig maken van ledematen,…). 



 

 

REGELS OP HET INSPRINGTERREIN 

MATERIAAL 

• Enkel materiaal dat ter beschikking gesteld is door de organisator mag worden gebruikt (bv 
geen deken over de hindernis hangen). 

• Hindernissen moeten afgevlagd zijn en in de juiste richting gesprongen worden (rood: rechts). 
Naast rode vlagjes is rode tape rond rechtse staander en rode staander die rechts staat ook 
mogelijk. 

• Veiligheidslepels (met tussenstuk!!) ALTIJD VERPLICHT voor hoogte-breedte sprongen/oxers 
(diepte tussen 18mm en 20mm). 

• Er moet steeds minimum één rechte en één oxer op zich beschikbaar zijn. Regelbalken, 
dubbelsprongen enz… zijn enkel toegelaten indien er extra hindernismateriaal voorzien is en 
indien er voldoende plaats is. 

 

ALGEMEEN 

• Ruiters zijn verantwoordelijk voor de fouten van hun helpers/grooms. 

• Niemand mag staanders of balken vasthouden wanneer er gesprongen wordt. 

• Bij de paarden mag er MAXIMUM 10 CM hoger en breder gesprongen worden dan de aan 
gang zijnde proef. 

• Er mag nooit hoger dan 1m60 en breder dan 1m80 ingesprongen worden (cfr proeven hoger 
dan 1.40m, krachtproeven, masters). 

- Bij de pony’s mag er NIET HOGER of BREDER gesprongen worden dan de aan de gang zijnde 
proef. 

 

HINDERNISSEN 

• Balken moeten aan beide zijden in de lepels liggen ofwel volledig op de grond liggen 
(uitgezonderd bij kruis). 

• Balk op de rand van de lepel:  
o Toegestaan op het achterste deel van de lepel bij rechte en oxer. Opgelet! Indien op 

voorste balk van de oxer mag deze niet hoger komen te liggen dan de achterste balk 
van de oxer! (=vals zicht). 

o Altijd verboden op het voorste deel van de lepel (= offset) 
 

 
 

Toegestaan! 

 
 

Niet toegestaan! 



 

 

 

Bij een oxer mag de voorste 

balk nooit hoger liggen dan 

de achterste balk. 

 

 

 

 

 

Niet toegestaan! 

 
 

• Voor hindernissen van 1m30 of hoger dienen minimum 2 balken in de lepels te liggen, 
ongeacht of er een grondbalk gebruikt wordt of niet. De laagste balk in dit geval moet altijd 
lager liggen dan 1m30. Één uiteinde van de laagste gelegen balk van een oefenhindernis moet 
in een lepel liggen. Het andere uiteinde mag op de grond rusten. 

 

 

 

Niet toegestaan vanaf 1.30m. 

Wel toegestaan lager dan 1.30m. 

 
 

• Gekruiste balken mogen enkel bij een rechte of aan de voorzijde van een oxer en mogen niet 
hoger dan 1m30 aan de staander gebouwd worden.  

 De uiteinden moeten in de lepels liggen aan één zijde. 

 Alle balken moeten afzonderlijk kunnen vallen. 

Er moet minimum 10 cm, en maximum 30 cm spatie ter hoogte van het kruisen van de balken.  

Bij gekruiste balken onder een rechte of vooraan aan een oxer, mag de bovenste balk niet 

hoger zijn 1m30.  Bij een rechte mag dit dus wel. 

 

 

Toegelaten indien: 

- niet hoger dan 1.30m aan de staander. 

- spatie tussen de kruisende balken (10 

tot 30 cm) zodat balken kunnen vallen. 

- min 20cm hoogteverschil tussen kruis 

en achterste balk bij een oxer. 

OPGELET: 

• Achteraan de oxer is er maar één balk 
toegelaten. 

• Zweedse oxers zijn niet toegestaan  



 

 

GYMNASTISCH OEFENEN 

 

ALGEMEEN 

• Toegelaten wanneer er extra materiaal ter beschikking is (naast traditionele rechte en oxer), 
en er voldoende ruimte is.  

• Mag niet hoger dan 1.30m. 

• Indien een lijntje gebouwd wordt: max 3 hindernissen, max 100 cm hoog, waarbij 
tussenafstand min 2.5m en max 3m.  

• Toegestaan in stap indien correcte afstand en volledig plat op de grond. Enkel als er voldoende 
ruimte is. Het is niet toegelaten om met paarden te stappen over verhoogde balken of 
wanneer zij aan één uiteinde in de lepels liggen. 

• IN ALLE OMSTANDIGHEDEN MOETEN CORRECTE AFSTANDEN LIGGEN op de grond! ( ---> 
kennis/horsemanship van steward). 

 

 

Afstanden cavaletti: 

Stap: +/- 1m 

Draf: +/- 1m30 

Galop: +/- 3m 

 

Voor pony’s: aan te 

passen in de zelfde 

verhouding, afhankelijk 

van de stokmaat  

 

 

GRONDBALKEN 

• Grondbalken zijn niet verplicht maar indien ze gebruikt worden mogen ze niet verder dan 1m 
voor de hindernis liggen.  

• Als er een grondbalk voor de hindernis ligt mag er ook een grondbalk achter dezelfde hindernis 
geplaatst worden op dezelfde afstand (tot max. 1m). 

• Bij een breedte hindernis (oxer) mag er nooit een grondbalk geplaatst worden aan de 
landingszijde. 

 

 
 

Toegestaan tot maximum 1m voor  

de hindernis.   

 
 

Toegestaan! 



 

 

 

 

 

Niet toegestaan gezien er geen balk 

aan de voorzijde ligt!! 

DRAF OF REGELBALKEN 

• Toegestaan op rechte hindernis, niet hoger dan 1.30m hoog en 1.30m breed. 

• Aan de afzetzijde: niet dichter dan 2.5m. 

• Aan de landingszijde, uit draf: niet dichter dan 2.5m en uit galop niet dichter dan 3m achter 
de sprong. 

• Een balk op 6 meter of meer van één of beide zijden van een hindernis wordt niet 
beschouwd als een regelingsbalk en is toegelaten bij rechten of oxers. 
Balken op de grond zoals hierboven beschreven, mogen gebruikt worden tijdens de warming 
up van een wedstrijd als dit de andere ruiters niet hindert. 

 

 

 

 

 

Toegestaan, indien correcte afstanden! 

 
 

 

COMBINATIES 

- Toegestaan indien aan alle algemene voorwaarden is voldaan. Er moet voldoende ruimte zijn 
of bij specifieke proeven (6 baren proef) en de afstanden tussen de hindernissen moeten 
correct zijn (advies parcoursbouwer). Mag niet als de paddock druk bezet is. 

 

 

 

In-out: toegelaten met max 3 

hindernissen, tot maximum hoogte 

van 1m, indien correcte afstand (min 

2m50, max 3m). 

 



 

 

 

 

 

Toegestaan! 

 
 

LIVERPOOL: REGELS 

• Enkel indien dit materiaal ter beschikking is gesteld door de organisatie. 

• De voorkant van de Liverpool mag niet achter de frontlijn van de hindernis liggen. 

• De achterkant van de Liverpool mag niet voor de frontlijn van de hindernis liggen. 

• In geval van een oxer mag de Liverpool niet meer dan 1 meter voor de frontlijn van de hindernis 
liggen. 

 

 

 

 

Toegestaan! 

 
 

 

 

GUIDE OF RICHTINGSBALKEN (= balken om het paard een bepaalde weg/lijn te wijzen) 

• Wanneer deze aan de landingszijde gebruikt worden moet het dichtstbij gelegen deel van de 
balk minimum 3 meter van de hindernis liggen. 

• Indien de richtingsbalken op de hindernis gelegd worden, mag dit niet op de bovenste balk en 
alleen op een rechte tot max 1m30. 

 

 

 

 

 

 

Toegestaan!  

 
 

 

  



 

 

ONDERSTAANDE NIET TOEGESTAAN !!! 

 
 

 

 

 

Reden: Balken moeten in de lepels liggen. 

 
 

 

 

Reden: Balken moeten in de lepels liggen + de 

achterste balk mag nooit lager liggen dan de 

voorste balk van de oxer. 

 
 

 

 

 

Reden: Indien de hindernis hoger is dan 1.30m, 

moet er een 2e balk in de lepels liggen en dit lager 

dan 1.30m. 

 

 

 

 

Reden: Grondbalk ligt fout! Dit geeft vals 

aanzicht! 

 



 

 

 

 
 

 

Reden: Dit materiaal is niet ter beschikking 

gesteld door de organisatie + het gewicht 

bemoeilijkt het vallen. 

 
 

 

 

Reden: Het gewicht van de balk bemoeilijkt het 

vallen! 

 

 

 

 

 

 

Reden: Vallen wordt bemoeilijkt. 

 

 

 

 

 

 

Reden: Vallen wordt bemoeilijkt. 



 

 

 
 

 

 

Reden: geen grondbalken toegelaten aan 

de landingszijde van de hindernis. 

 

 

 

 

 

Reden: Achterzijde van de Liverpool ligt 

niet tegen de frontlijn. 

 

 

 

 

 

 

Reden: Frontlijn van de Liverpool ligt 

voorbij de frontlijn van de hindernis. 

 

 

 

 

 

 

Reden: Jas zal aandacht van het paard 

trekken!  

Niet fair tov het paard. 



 

 

 

 

 

 

Reden: De balk mag niet op de voorste 

rand van de lepel liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

Niet toegelaten in stap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet toegelaten indien de Liverpool meer 

dan 1m voor de frontlijn van de hindernis 

komt. 

 

 

 

 

 

Niet toegelaten in stap!  

  



 

 

 

 

 

 

Niet toegelaten in stap! 

 

 

 

 

 

Niet OK! 

Reden: er moet minimum 3 m ruimte zijn 

tussen het dichtst gelegen deel van de 

balk en de hindernis 

 

 

  



 

 

ONDERSTAANDE WEL TOEGESTAAN !!! 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 



 

 

  
 

 

  

  



 

 

 

BEENBESCHERMERS 

Het maximum totale gewicht van toegelaten uitrusting dat mag geplaatst worden aan het been van 
het paard, zowel vooraan als achteraan (enkele of dubbele beschermers, hoefbeschermers enz …), is 
500 gram per been (hoefijzer niet inbegrepen). 
 

• Voor zover ze niet meer dan 500g wegen (per been), zelfs als de uitrusting nat is. 

• Voor zover er geen “vreemde” zaken inzitten en dus paardvriendelijk blijven. 

• Voor zover ze niet irriterend zijn aan de binnenkant 
 
Harde velcro of andere zaken aan de binnenzijde van bijvoorbeeld de sluitingsriem of de 
beenbeschrermer die kunnen irriteren, zijn niet toegelaten. 
Rubber stukje met uitsteeksels of andere zaken waarmee de beenbeschermer wordt 
gemanipuleerd of in de beenbescherming die irriteren, zijn niet toegelaten. 
 
De binnenkant van de beenschermers moet niet schurend en glas zijn, dat wil zeggen dat het 
oppervlak egaal moet zijn en er geen drukpunt (geen blokken of dergelijke in de voering) aan 
de binnenzijde van de beenbeschermer zijn. Schaapswol is toegelaten. 
 
 

ACHTERGETTEN BIJ JONGE PAARDEN 

 

• Afgeronde achtergetten mogen enkel een beschermend deel aan de binnenzijde hebben. 

• Beschermers moeten zodanig ontworpen worden dat beide zijden zonder moeite om het 

been van het paard worden gebogen. Het afgeronde beschermende deel van de beschermer 

moet rond de binnenzijde van de kogel geplaatst zijn. 

• De bescherming per been mag in totaal niet meer dan 500g wegen., zelfs als de uitrusting nat 

is. 

• Ze moeten glad zijn, niks ruw of kwetsend en mogen geen drukpunten hebben.  Niets 

irriteren aan de binnenkant en geen vreemde zaken in de get die niet paardvriendelijk zijn. 

 



 

 

 

• Ze mogen maar max 16cm hoog zijn en de gespen moeten min 5cm breed zijn.  

 

 
 
 

• De gespen mogen enkel van niet elastische velcro zijn (geen haken, gespen, knijpers 

of andere vasthechtginsmethodes mogen gebruikt worden). Het binnenoppervlak 

van de sluiting die direct of indirect in contact is met de huis van het paard moet 

niet-schurend zijn. 

 
• De beschermers met extra bescherming voor de binnenzijde, die lager komen, zijn 

toegelaten als het van buigzaam materiaal is. De lengte van dit extra stuk wordt niet 

meegeteld voor de hoogte. 



 

 

 

 

• Schaapswol voeringen zijn toegelaten. 

 
• Kootringen zijn toegelaten, kootriempjes niet. 

 
 

  



 

 

ACHTERGETTEN LRV WEDSTRIJDEN  

Alle getten die voor de Jonge Paarden wedstrijden toegelaten worden, zijn ook toegelaten bij de 

andere wedstrijden. 

Achtergetten die een afgerond beschermend deel hebben aan de binnenzijde of aan binnen -en 

buitenzijde, die wikkelen rond de achterkant van de kogel moeten aan volgende criteria voldoen; 

• Alle beschermers moeten zodanig ontworpen zijn dat beide zijden zonder moeite om het 

been van het paard kunnen worden gebogen. Specifiek voor dubbel-shell beschermers 

moeten de beschermers voorgevormd worden in een U vorm zodanig dat de beschermers 

zich op natuurlijke wijze om de vetlok wikkelt. Dubbelshell beschermers waarvoor de 

sluitingen nodig zijn zodat de beschermer rond de vetlok wordt gewikkeld zijn niet 

toegelaten. 

• Beschermer moet een lengte van max 20cm hebben aan het langste punt . 

 

 

  



 

 

 

• Binnenkant beschermer moet een egaal oppervlak zijn zonder enkel drukpunt. Ze mogen 

geen vreemde voorwerpen bevatten, noch irriterend werken aan de binnenzijde en moeten 

ten alle tijden paardvriendelijk blijven. 

 

  
 

 
 
 

• Het afgeronde beschermend deel van de beenbeschermer moet rond de kogel geplaatst zijn 

(voor beschermers met een beschermend element aan slechts één zijde, het beschermend 

element moet rond de binnenzijde van de vetlok geplaatst worden). 

 

• Achtergetten met extra bescherming voor de kogel die zich onder het afgeronde deel 

uitstrekt aan de binnenkant van het been of aan beide zijden van het been zijn toegelaten, 

mits bescherming is gemaakt van zacht buigbaar materiaal. De extra beschermers die 

uitsteekt onder het afgeronde deel aan de binnenzijde wordt niet meegeteld voor de lengte 

van de beschermer. 

 



 

 

• De beschermer mag niet meer dan twee gespen/bandjes hebben. Bij velcro getten moeten 

de gespen samen 5cm breed zijn (2 gespen elk 2.5cm, 1 gesp 5cm). Bij knop en haak getten 

moeten de gespen 2.5cm zijn (1 gesp 2.5cm, 2 gespen elk 2.5cm).  
 
 

 

 
  



 

 

• Kootringen mogen gebruikt worden als bescherming op voorwaarde dat ze goed 

aangebracht zijn en dat het totale gewicht van de uitrusting aan de benen van het paard niet 

meer dan 500 gram bedraagt. Kootriempjes mogen niet gebruikt worden. 

 
• Lamswol voeringen zijn toegelaten 

 

 

• Beschermers met enkel aan de binnenzijde een beschermend deel aan de kogel met velcro 

mogen elastisch of niet elastisch zijn. Als de beschermers aan binnenzijde en buitenzijde een 

beschermend deel hebben (dubbel shell), moeten de bandjes elastisch zijn. Met knopjes 

moeten de gespen elastisch zijn en de gaten moeten over een knop in de beschermer 

kunnen. Deze getten mogen met 1 of twee gespen zijn (5cm breed samen of elk 2.5cm). Met 

haak en ooggespen moeten de gespen elastisch zijn en aan het einde een haak die past in het 

oog van de beschermer. Ook idem hier mag met 1 of twee gespen. 

 

• De achtergetten mogen niet te hoog aangedaan worden en mogen ook niet te hard 

aangespannen worden. 

 

• De sluiting moet in 1 richting zijn gericht, dat wil zeggen dat de band direct van één kant van 

de beschermers aan de sluiting aan de andere kant van de beschermer moet bevestigd 

worden, maar mag niet om de gehele beschermer gewikkeld worden. De sluiting kan met 

een andere velcro type worden vastgezet die verticaal over de sluiting loopt waar het aan het 

sluitingsonderdeel is bevestigd. 

 



 

 

• Het binnen oppervlak van de sluiting dat direct of indirect in contact is met de huid van het 

paard moet niet-schurend zijn. 

 

• Er mag geen mechanisme zijn dat de sluiting toelaat dubbel rond te gaan of dat het mogelijk 

maakt om een soort hefboomwerking op de sluiting toe te passen. 

 

• De gespen mogen niet dubbel rond het been gewikkeld worden. Deze moeten direct van de 

ene kant van de beschermer aan de andere kant vastgemaakt worden in één richting. 

 

 

 

BANDAGES 
 
Deze zijn toegestaan. 
Zelfklevende bandages of vetwraps zijn toegestaan indien correct gebruikt. 
 

 
 
  



 

 

BITTEN EN NEUSRIEMEN 

BITTEN 

 

SPRINGEN 

 

Alle bitten zijn toegelaten, zolang ze niet kwetsend zijn. De jury heeft wel het recht het gebruik van 

een bit te verbieden als het kwetst. De teugels moeten aan het bit of direct aan hoofdstel bevestigd 

zijn. Twee paar teugels is max toegelaten als 1 paar bevestigd is aan het hoofstel of bit zelf.  

Ophaaltrens (ook Curb Gag bit), hackamore, bitloos en hoofdstelloos rijden zijn toegelaten, zie 
hieronder. 

 

    

 
 

Bij de 4 jarigen paarden zijn enkel trens of naaldtrens toegelaten. Bitten met hefboomfunctie zijn niet 

toegestaan. Deze bitten mogen ofwel niet gebroken, ofwel enkelvoudig gebroken, ofwel in het 

midden dubbel gebroken zijn en vervaardigd in metaal of rubber of een andere zachte materie zoals 

leder. Het bit moet een minimale diameter van 10mm hebben en mag nooit scherp zijn. 

  



 

 

DRESSUUR 

 

Alle enkelvoudige bitten die toegelaten volgens het FEI dressuurreglement zijn toegelaten – met 

uitbreiding van een buigzaam rubberen bit. 

Al deze bitten dienen een normale dikte (ca. 12 mm = FEI) te hebben, gemeten aan de mondhoeken. 

Bij de pony’s dienen de gebruikte trensbitten een normale dikte (min 10 mm) te hebben, gemeten 

aan de mondhoeken.  

Tekeningen van toegelaten bitten:  

 

 

• Bit borsteltjes 
Bit borsteltjes zijn toegelaten als ze niet scherp zijn zoals hieronder (enkel bij 4 jarigen niet 
toegelaten). 

 Toegestaan 

  
 
Niet toegestaan 



 

 

 
    
 

• Tonglepels 
Tonglepels zijn enkel toegelaten als ze niet vast aan het bit zitten zoals hieronder (enkel bij 4 
jarigen niet toegelaten). 

  

 

Toegestaan 

  

 

Niet toegestaan 

   

 

 

• Mickmar bit is toegelaten indien het koordje door een lus aan de neusriem zit of zacht zijn op 
de neus.  
 
Toegestaan 



 

 

 
 
Niet toegestaan 

 
 

• Ijzerdraad 
Extra ijzerdraad aan bit niet toegelaten. 

 

 

  



 

 

BITTEN BIJ JONGE PAARDEN 

 

In de dressuurwedstrijden voor jonge paarden zijn volgende bitten toegelaten : 
 

- een ongebroken buigzaam rubberbit; 

- enkelvoudige éénmaal gebroken gewone trens (watertrens) in metaal; 

- enkelvoudige éénmaal gebroken ronde bustrens in metaal; 

- enkelvoudige éénmaal gebroken D-trens in metaal; 

- enkelvoudige éénmaal gebroken kneveltrens (Fulmertrens), waarvan de scharen niet 

- zijn vastgemaakt aan de bakstukken. 

- enkelvoudige dubbel gebroken trens (watertrens, bustrens, D-trens) in metaal. 
 
Al deze bitten dienen een normale dikte (ca. 14 mm) te hebben, gemeten aan de mondhoeken. 
Bij de pony’s dienen de gebruikte trensbitten een normale dikte (min 10 mm) 
te hebben, gemeten aan de mondhoeken. 
 
Voor de springwedstrijden voor jonge paarden: 
 

- Voor vierjarige paarden:  
o alleen trens toegelaten, alsook soepele, niet-gebroken 

kunststofbitten. 
o soepele, niet-gebroken kunststofbitten; 
o enkelvoudige éénmaal gebroken gewone trens (watertrens) in metaal; 
o enkelvoudige éénmaal gebroken ronde bustrens in metaal; 
o enkelvoudige éénmaal gebroken D-trens in metaal; 
o enkelvoudige éénmaal gebroken kneveltrens (Fulmertrens), waarvan de scharen niet 

zijn vastgemaakt aan de bakstukken. 
o enkelvoudige dubbel gebroken trens (watertrens, bustrens, D-trens) in metaal. 

 

- Voor vijfjarigen paarden: 
o idem voorgaande alsook 
o het zogenaamde pessoabit, namelijk een enkelvoudige dikke gebroken trens (min. 14 

mm) met boven een kleine ring voor de bakstukken en onderaan meerdere kleine 
ringen, zonder kinketting of kinriem. Indien er geen verbindingstuk wordt gebruikt 
dienen de teugels vastgemaakt te worden in de kleine ringen die het dichtst bij het 
bit zitten, of in de grote ring  (waaraan het bit is vastgemaakt). 
 

- Voor zesjarigen paarden:  
o idem als bij de vijfjarige paarden alsook : 
o Enkelvoudige ronde pelham in metaal of rubber, met een hefboom van max. 7 cm 

lengte en met een verbindingsstuk tussen beide ringen, de kinketting niet te strak 
aangespannen. De pelham mag niet als stang gebruikt worden.  
 

Al deze bitten dienen een normale dikte (ca. 14 mm) te hebben, gemeten aan de   
mondhoeken. 

 

  



 

 

BITTEN BIJ JONGE PONY’S 

 

SPRINGEN 

Bitten mogen vervaardigd zijn uit om het even welk materiaal (metaal, rubber, plastic,  leder,…) maar 

moeten gebruikt worden in hun oorspronkelijke productievorm. Dubbele mondstukken zijn niet 

toegelaten. (1 teugel) 

De minimum diameter van het  mondstuk is 10 mm en mag nooit scherp zijn. 

 

Voor de jonge pony’s is er een specifiek reglement:  

• 4-jarige pony’s – springen 
 
Enkel trens of naaldtrens zijn toegelaten. Deze mogen ofwel niet-gebroken, ofwel enkelvoudig 

gebroken, ofwel in het midden dubbel gebroken (met beweegbaar middenstuk) zijn en 

vervaardigd uit metaal, rubber of een andere zachte materie zoals leder.  

 

• 5- en 6-jarige pony’s -  springen 
  

Alle trenzen:   Gebroken, dubbel gebroken of recht (ongebroken) 

   Gebogen of  licht gebogen  

   (zie dressuurbitten) 

 

Waterford trens niet toegestaan 

 

Alle ophaaltrenzen:   

 

Normale ophaaltrens, (dubbel) gebroken of recht. 

 

NB: andere bitten met koord, dubbele koord of 

ketting mogen niet gebruikt worden. 

 



 

 

Alle Pelhams:  

 

 

Gebroken, dubbel gebroken of recht. 

Licht gebogen. 

Maximum lengte van de scharen: 15 cm. 

 

 

 

 

 

NB: alle Pelhams moeten gebruikt worden met één 

enkele teugel. De teugel moet bevestigd zijn of aan een 

tussenstuk of aan de grootste (ring) van beide ringen van 

het bit. 

 

Alle Kimberwicks :  

 

(= Bit met een rechtstreeks effect, waarbij het 

mogelijk is om in de ringen een kinketting te 

bevestigen, wat een sterkere inwerking mogelijk 

maakt, bv het Thiedemann-bit). 

 

 

Alle pessoa-bitten:      

 

Alleen gladde pessoa-bitten met max 4 ringen. 
Gebroken, dubbel gebroken of recht. 
Maximum lengte van de scharen: 16 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
Waterford Pessoa bit niet toegestaan 

 



 

 

Hackamore:  

 

 

 

 

 

Het neusgedeelte van de hackamore moet plat zijn en 

gemaakt van plooibaar niet-schurend materiaal; 

bekleding of schaapswol op het neusstuk is toegelaten; 

er mogen op geen enkele wijze metaaldelen in het 

neusstuk, bekleding of schaapswol gestoken worden. 

Maximum lengte van de scharen: 17 cm. De meting 

dient te gebeuren in een rechte lijn vanaf het midden 

van de bovenste ring naar het midden van de onderste 

ring. Voor modellen met een gebogen schaar of riem 

moet de meting gebeuren van het midden van de 

onderste ring tot het punt waar de arm samenkomt met 

neusband.   

 

NB: Hackamore mag niet gecombineerd worden met 

een bit (hackabit).  

 

HULPMATERIAAL JONGE PONY’S 

Een martingale zonder blokkeersysteem is toegelaten in alle jaargangen. Een slofteugel of elke 

andere vorm van hulpteugel is verboden voor alle jaargangen in de ring én in de paddock, zowel voor 

plat werk als bij het springen. 

De losse tonglepel (aparte bakstukken / op geen enkele manier vastgemaakt aan het bit) is 

toegestaan:  

Toegestaan Niet toegestaan 

 

 

 

  



 

 

NEUSRIEMEN 

 

Om het welzijn van de paarden te beschermen, moeten stewards zich ervan vergewissen dat de 

optoming correct is aangebracht zodat het geen pijn kan doen of verwondingen kan veroorzaken bij 

het paard. 

Er moet speciale aandacht gegeven worden aan de neusriem betreffende het niet te hard 

aangespannen zijn. 

 

Het moet mogelijk zijn om twee vingers tussen de kaak van het paard en de neusriem te plaatsen. 

Beide vingers moeten naast elkaar geplaatst worden, plat tegen de kaak van het paard. 

 

Juiste manier  Foute manier 

 

Bovendien moeten stewards er eveneens op toezien dat de neusriem niet te laag is zodat hij een 

impact heeft op de ademhaling van het paard. 

 

Er zijn geen beperkingen op neusriemen. Alle lage, hoge, Ierse en Mexicaanse neusriemen zijn 

toegestaan. Dubbele neusriemen zijn niet toegelaten bij de pony’s. 

 

Neusriemen mogen bedekt zijn met schaapswol, maar let op dat er onder de schaapswol geen 

dingen zijn die in strijd zijn met het welzijn van het paard (zoals bijvoorbeeld op de foto hieronder). 

 

 
 

 

  



 

 

HULPTEUGELS 

Het rijden met slofteugel of andere hulpteugels is niet toegelaten, ook niet tijdens het inrijden en dit 

voor alle disciplines zowel bij de paarden als bij de pony’s.  

 

Martingaal is toegestaan bij het springen, indien deze niet blokkerend is. Mag niet vastgemaakt 

worden aan de neusriem. er mag ook maar één stopper gebruikt worden per teugel.  

  



 

 

EXTRA AANDACHTSPUNTEN 

BODYPROTECTOR 

 

Bodyprotector is toegelaten in elke reeks en voor iedereen maar is enkel verplicht bij de 

ponyruiters en moet voldoen aan de veiligheidsnorm Beta 2000 level 3 en / of de norm EN 13158 

level 3.! 

 

 
 

SPOREN BIJ PONYRUITERS. 

 

Glad metaal en stompe punt. 

De punt  mag niet langer zijn dan 4 cm, gemeten vanaf de achterste rand van de spoor tot einde van 

de punt.  

De punt mag enkel gericht zijn naar de achterzijde en indien gebogen moet de punt naar beneden 

gericht zijn. 

 

Ook toegelaten:  

- Hamersporen. 

- Dummiesporen (geen doorn) 

- Impulssporen met daarrond harde plastiek of metalen knobbel. 

- Sporen met platte schijven     (alle vlakken/randen zacht en afgerond. 

! Sporen met wieltjes bij pony’s: niet toegelaten! 
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SPOREN bij paarden 

 

• Gelijk waar op het wedstrijdterrein mag een ruiter te paard slechts één spoor per laars 
dragen. 

• Sporen mogen NOOIT scherp zijn en mogen niet kwetsen. 
Wieltjessporen met schijven die gekerfde of gekartelde randen hebben zijn niet toegelaten; 
wieltjessporen die glad zijn, zelfs met randen zijn toegelaten. 
 
Toegestaan 

  

 Niet toegestaan 

 

 

RIJZWEEP 

 

• De rijzweep, waarvan er maar één per ruiter bij springwedstrijden toegelaten is, heeft een 

maximum lengte van 75 cm, het uiteinde mag niet voorzien zijn van een metalen verharding. 

Een rijzweep mag door geen ander voorwerp vervangen worden. Onbeheerst gebruik van de 

rijzweep, waar ook, kan gesanctioneerd worden.  

 

De lengte van de zweep bij dressuur mag max 120cm zijn bij paarden; 100cm bij pony's. 

Verboden vanaf dressuurklasse M1 en bij de 6-jarige paarden (vanaf dan sporen verplicht). Bij 

de 4- en 5-jarige paarden sporen of zweep (niet samen). 

 

OORTJES 

 

Oortjes, oorfoons en/of andere elektronische communicatiemiddelen zijn strikt verboden 
tijdens de wedstrijden. In de paddock of op eender ander tijdstip is dit wel toegelaten  op het 
paard, alleen niet in de wedstrijdpiste. 
 
GSM te paard is toegelaten in de paddock, uiteraard niet tijdens het parcours. 

  



 

 

 

VEILIGHEIDSHELM 

 

Het is verplicht voor iedereen zodra men te paard zit, een hard beschermend hoofddeksel 
met een drie vasthechtingspuntensysteem te dragen dat goed vastgemaakt is. 
 
!! Altijd en overal voor iedereen veiligheidshelm op ! 
 

 

 

BESCHERMBAND 

Om het (te) snel bloeden of irritatie te vermijden, kan/mag n beschermband gebruikt 
worden. 

Onder de beschermband mogen we altijd nakijken of er niets speciaal te zien is ! Niet 

wrijven, niet voelen … dan kan je bloed veroorzaken 

 

ZONNEBRIL 

 

Plastieken schildjes die de ogen van de paarden afdekken (d.w.z. bril of zonnebril voor 
paarden) zijn verboden . 

 

  



 

 

 

OORNETJE 

Oornetje is toegestaan. Er mogen geen voorwerpen in het oor van het paard gestoken worden 

(watte, wol,…) 

 

 
 

VLIEGENMASKER 

 

Vliegenmaskers die de ogen van een paard bedekken zijn verboden in de wedstrijdpiste, wel 
toegelaten in de paddock. 
Slofteugel is nergens toegestaan! 

 

  



 

 

VLIEGENNETJE AAN NEUS 

 

Toegestaan als enkel neus bedekt is. 

 

OOGKLEPPEN 

 

Oogkleppen en vliegenmaskers die de ogen van een paard bedekken zijn verboden in de 
wedstrijdpiste, maar wel toegelaten in de paddock. 

 
 
Wel toegestaan: 

 

  



 

 

WOLLETJES 

 

Een lederen, een schaapswol of gelijkaardig materiaal aan (het bakstuk van) iedere zijde van 
het hoofdstel is toegestaan, op voorwaarde dat de diameter hiervan niet meer bedraagt dan 
3cm, te meten vanaf de kaak van het paard. 
Wolletjes aan de neusriem, onder de kan, en/of achter de oren zijn altijd toegelaten. Zowel 
bij de pony’s als bij de paarden.  
 

 


