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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.  
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STEWARDING 

 
 

DOEL 

- Het welzijn van de paarden en fair-play waarborgen.  
- Het tegengaan van oneerbiedige handelingen die een tijdelijk 

voordeel bieden. 
 

 

BEVOEGDHEID 

- Geldt over het ganse wedstrijdterrein (ook tussen de 

vrachtwagens). 
- Controle op het inspringterrein: fair en reglementair voorbereiden 

op het springparcours +  
- 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) 
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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. 

 
Opm:  
- 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 
- 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). 

 
 

REGELS OP HET INSPRINGTERREIN 

MATERIAAL 
- Enkel materiaal dat ter beschikking gesteld is door de 

organisator mag worden gebruikt. 
- Hindernissen moeten afgevlagd zijn en in de juiste richting 

gesprongen worden (rood: rechts). 
- Veiligheidslepels (met tussenstuk!!) voor hoogte-breedte 

sprongen. 
- 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. 
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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! 
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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.  
 
 
 

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. 
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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. 

- 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  
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GRONDLIJNEN 
- Grondlijnen zijn niet verplicht maar indien ze gebruikt worden 

mogen ze niet verder dan 1m voor de hindernis liggen.  

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

 

 
 
Toegestaan tot maximum 1m voor  
de hindernis.   

 
 
Toegestaan! 
 

 
 

 

 

 

Niet toegestaan gezien er geen balk 
Aan de voorzijde ligt!! 
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DRAF OF REGELINGSBALKEN 

- 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. 

 
 
 
 

 
Toegestaan, indien 
correcte afstanden! 

 
 

COMBINATIES 
- Toegestaan indien aan alle algemene voorwaarden is voldaan. 

 

 
 
In-out: toegelaten tot 
maximum hoogte van 

1.15m, indien correcte 
afstand. 
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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. 

 
 
 
 

Toegelaten! 

 
 

 
 

GUIDE POLES (= balken om het paard een bepaalde weg/lijn te wijzen) 
- Wanneer deze aan de landingszijde gebruikt worden moet het 

dichtsbij gelegen deel van de balk minimum 3 meter van de 

hindernis liggen. 
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Toegelaten!  

 
 
NIET TOEGELATEN!!! 
 

 
 

 
 
 
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. 
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NIET TOEGELATEN!!! 
 

 
 
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. 
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NIET TOEGELATEN!!! 

 

 
 
Reden: Het gewicht van 

de balk bemoeilijkt het 
vallen! 

 

 
 

 
 
 
Reden: Vallen wordt 

bemoeilijkt. 

 

 

 

 
 
 

Reden: Vallen wordt 
bemoeilijkt. 
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Reden: geen grondbalken  

toegelaten aan de landings- 
zijde 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. 
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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. 
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Niet toegelaten indien de  

Liverpool meer dan 1m  
voor de frontlijn van de  
hindernis komt. 

 

 
 
 

 
Niet toegelaten in stap!  

 

 

 
 
 
 

Niet toegelaten in stap! 
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Niet OK! 
Reden: er moet 
minimum 3 m ruimte 

zijn tussen het dichtst 
gelegen deel van de 
balk en de hindernis 

 
 
 
TOEGELATEN!!! 

 

 OK 

 

 OK 
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 OK 

 

 OK 

 

 

 O 
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Enkele aandachtspunten.  

Sporen bij ponyruiters! 

 
 

 

 

 
 

OK!  

Voorwaarden: 

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! 

Een ruitercap 

met driepunts-

sluiting  is 

verplicht!  

Altijd en overal, 

vanaf het 

moment dat men 

in het zadel zit.  

De veiligheidsvest is 

verplicht voor 

alle ponyruiters 

en moet 

voldoen aan de 

veiligheids-

norm Beta 2000 

level 3 en/of de 

norm EN 13158 

Level 3! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=HAMERSPOREN&source=images&cd=&cad=rja&docid=HyJeKkVyxunDkM&tbnid=yrqjJKHI25ISxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ooteman.nl/dames/zwepen-en-sporen/sporen/feeling-hamersporen-rvs&ei=0jseUfquF4nY4QTG94CwBw&psig=AFQjCNGMED_VyX1D8_G5c-WaVmeF9f35uw&ust=1361022285981412
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=safety+cap+horse&source=images&cd=&cad=rja&docid=AaXOHZMI6qu3GM&tbnid=M6Rz7qiro-pKCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.divoza.com/english/collection/rider/safety/safety-caps/6916_harry-apos-s-horse-safety-helmet-chinook.html&ei=uPIcUe2zHYel0AWasICQBw&psig=AFQjCNFQ6jKLhNqHLaMpgQIt-m2qfBSEUw&ust=1360938035443920
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Enkele aandachtspunten: OK of Niet OK? 

 
OK. Onderkant moet 

gecontroleerd kunnen worden. 

OK! 

Max diameter = 3cm gemeten 

vanaf de kaak.  

Enkel wol of leder of 

soortgelijke materie 

 
Zelfklevende bandages: OK 

indien correct gebruikt. 

  
 

OK! 

 
Harde blokjes/staafjes aan 

binnenkant van 

beenbeschermers. → Niet OK! 

 
(voorbeen) OK, zachte structuur 

Oorfoontjes e.a. communicatiemiddelen:→Niet OK! Geldig op het 

hele wedstrijdterrein vanaf het ogenblik dat men te paard zit! 
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OK of Niet OK? 

  
Extra ijzerdraad: Niet OK! 

 

 
OK, indien niet scherp, niet 

kwetsend. 

Opgelet: niet bij 4-jarigen! 

 

 
Losse tonglepel: OK indien 

correct gebruik (los van het 

bit, tong mag niet worden 

vastgemaakt)! 

 
Niet OK! 

 
OK in paddock niet in 

wedstrijdpiste! (Slofteugel 

nergens toegelaten!) 

 
OK, ook in wedstrijdpiste! 
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Update voor springproeven voorbehouden voor jonge paarden!  

 

 
Niets toevoegen, uitgezonderd 

verzachtende beschermflap! 

Beenbeschermers achteraan:   

- Niet-elastische velcro 

- Geen haken/gespen/knijpers 

of ander soorten sluitingen. 

- Zacht en glad aan 

binnenzijde – geen 

drukpunten!  

(schaapswol = ok) 

- Het strakke deel van de 

bescherming moet rond de 

binnenzijde van de kogel 

geplaatst zijn.  

- Afmetingen zoals afgebeeld! 

Volgende voorbeelden van achterbeenbescherming zijn niet 

toegelaten!   

Volgende voorbeelden achterbeenbescherming zijn toegelaten: 

  
 
 


