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HOOFDSTUK 1 ALGEMEENHEDEN 
 
 
1.1 Niet alle gevallen kunnen worden voorzien in dit reglement. In geval van overmacht of in geval van uitzonderlijke 

omstandigheden behoort het aan de Commissie Springen of aan de Jury om een beslissing te nemen in een geest van 
sportiviteit, waarbij  de geest van de geldende reglementen zo nauw mogelijk wordt benaderd. 
 

1.2. Het Nationaal Reglement Jumping is gebaseerd op alle technische beschikkingen van het FEI jumping reglement, 
behoudens anders vermeld in de nationale reglementen 

 
1.3. Het Nationaal Reglement moet samen worden gelezen met het geldende Algemeen Reglement en Reglement 

Springen van de F.E.I.  enerzijds en de  Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Algemeen Reglement en het 
Diergeneeskundige Reglement van de K.B.R.S.F.  en de liga’s anderzijds.  
 

1.4 Voor de reglementering specifiek aan de nationale wedstrijden dient dit reglement gelezen te worden samen met 
de statuten, algemeen reglement, huishoudelijk reglement en specifiek reglement alsook disciplinair reglement van de 
organiserende liga. 

 
1.4. Alle officiële communicatie verloopt via de officiële website van de KBRSF (equibel.be) en de websites van de liga’s. 

 
1.5. De originele tekst van dit reglement werd opgesteld in het Nederlands.  Mochten er tijdens de vertaling 

onduidelijkheden ontstaan, dan is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 
 
 
HOOFDSTUK 2  VOORWAARDEN VOOR DEELNAME INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
 
Dit hoofdstuk bevat de bepalingen aan welke voldaan moet zijn vooraleer men kan geselecteerd worden voor of kan 
deelnemen aan internationale wedstrijden  
 
Wanneer men voldoet aan de volgende criteria dient men tevens een definitieve selectie of toelating te verkrijgen voor 
deelname via de KBRSF, zoniet is de deelname aan internationale wedstrijden verboden ! 
 
2.1. Kandidatuur 
 
De ruiter dient een kandidatuur online op de website van de KBRSF (www.equibel.be ) ingediend te hebben binnen de 
termijnen vermeld in de internationale kalender. Dit geldt ook voor ruiters die een persoonlijke uitnodiging hebben 
bekomen! De KBRSF dient tevens te beschikken over een kopij van de persoonlijke uitnodiging. De kandidatuur dient 
volledig te zijn met vermelding van de juiste paarden! 
 
2.2. Immatriculatie paard 

 
Alle paarden die definitief geselecteerd worden of een toelating bekomen voor deelname aan internationale wedstrijden 
dienen in orde te zijn met hun levenslange immatriculatie. Indien na de wedstrijd werd vastgesteld dat ruiters met niet 
geïmmatriculeerde paarden  hebben deelgenomen zal per paard de prijs van de immatriculatie verhoogd met € 25,00 
door gefactureerd worden aan de ruiter. Het is dus de ruiter die er over dient te waken dat hij deelneemt met 
geïmmatriculeerde paarden. 
 
2.3. FEI Paspoort paard 
 
Alle paarden die definitief geselecteerd worden of een toelating krijgen voor deelname aan internationale wedstrijden 
dienen te beschikken over een geldig FEI paspoort (tenzij specifiek anders vermeld in het voorprogramma en/of 
reglement FEI). Indien het paspoort niet werd afgeleverd door de KBRSF, dient de KBRSF te beschikken over een kopie 
van het FEI paspoort !   
 
2.4. Licentie ruiter 
 
De ruiter dient te beschikken over een geldige licentie. Men dient over de juiste licentie te beschikken vooraleer men 
definitief kan geselecteerd worden of een toelating kan bekomen voor deelname.  
 
Afhankelijk van het soort wedstrijd of niveau zijn volgende licentievoorwaarden nodig : 



 

  

 
2.4.1. CSI Invitational of CSI Amateur in België en Buitenland 
Voor deelname aan CSI invitational of amateur (zijnde specifieke wedstrijden voor vrijetijdsruiters op uitnodiging met 
proeven tot maximum 1.35m) in België of in het buitenland dienen de SENIORS te beschikken over licentie J15 of J16. De 
JUNIORS  dienen te beschikken over een licentie J13. 
 
2.4.2. CSI* en CSI** in België en in het buitenland:  
Voor deelname aan CSI* en CSI** in België dienen de SENIORS te beschikken over licentie J15 of J16. Voor deelname 
aan CSI* in het buitenland, dienen de SENIORS te beschikken over licentie J15 of J16. Voor deelname aan CSI** in het 
buitenland, dienen de SENIORS te beschikken over licentie J16.  De JUNIORS dienen te beschikken over een licentie J13.   
 
2.4.3. CSI***, CSI****, CSI*****, CSIO en CSIW in België en buitenland 
Voor deelname aan CSI***, CSI****, CSI*****, CSIO en CSIW in België en buitenland dienen de SENIORS te beschikken 
over licentie J16. De JUNIORS (indien toegelaten) dienen te beschikken over een licentie J13. 
 

2.4.4. Young Riders 
Young Riders die Senior zijn dienen te beschikken over de juiste Senior licentie (zie hiervoor).  
Young Riders die Junior zijn dienen te beschikken over een licentie J13. 
Voor specifieke internationale young rider wedstrijden CSI-YR dienen YOUNG RIDERS te beschikken over een licentie J15 
of J13 afhankelijk van de leeftijd die ze hebben. 
 
2.4.5. Juniors 
Juniorruiters die deelnemen aan CSI in België en buitenland dienen steeds te beschikken over een licentie J13. 
 
2.4.6. Children 
Children die deelnemen aan CSI in België en buitenland dienen steeds te beschikken over een licentie J06.   
 
2.4.7. Veteranen 
Ruiters die deelnemen aan CSIV in België en buitenland dienen minimum te beschikken over een licentie J08. 
 
2.4.8. Ponyruiters 
Ruiters kunnen deelnemen aan proeven voor pony’s van het begin van het jaar waarin ze 8 worden tot het einde van het 
jaar waarin ze 16 worden. 
Op nationale wedstrijden dienen ponyruiters minimaal een licentie J03 te hebben.  Voor internationale wedstrijden dienen 
ze minimaal te beschikken over een licentie J06. 
 
Opmerkingen: 

• De licentie J15 werd speciaal gecreëerd om amateurruiters toe te laten deel te nemen aan bepaalde 
internationale wedstrijden in België en buitenland. Deze licentie is tevens geldig voor nationale, communautaire 
en provinciale wedstrijden zonder de beperkingen die gelden voor houders van een licentie J16. 

• Ruiters mogen maximaal 1 maal per jaar van licentie verlagen. Na deze verlaging kunnen ze niet opnieuw 
verhogen. Ruiters die tijdens het jaar van licentie verhogen kunnen niet meer verlagen. Meerdere verhogingen 
van licentie zijn toegelaten. 

• Buitenlandse ruiters dienen een licentie te nemen die overeenstemt met hun niveau. 
• Om deel te kunnen nemen aan Belgische Kampioenschappen Jonge Paarden en Bekers van België Jonge Paarden 

dienen buitenlandse ruiters over een permanente licentie minstens J15 te beschikken. 
 
2.5. Handicap Punten 
 
2.5.1. Seniors 
Om te kunnen deelnemen aan CSI “Invitational”, CSI “Amateur”, CSI* en CSI** in binnen- en buitenland (zowel via 
selectie als via persoonlijke uitnodiging) moet de ruiter geen punten behaald hebben.  
 
Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden met een niveau vanaf CSI*** en hoger in het buitenland (zowel via selectie 
als via persoonlijke uitnodiging) moet de ruiter de afgelopen 24 maanden minstens 120 punten behaald hebben. In de 
praktijk betekent dit dat de ruiters op de 1e van de maand voor de maand waarin de CSI plaatsvindt deze 120 punten 
moeten behaald hebben.  
 
Deze regeling geldt voor ruiters vanaf het jaar dat ze de leeftijd van 21 jaar bereiken. De Commissie Springen kan het 
aantal benodigde punten iedere trimester herzien.  
 



 

  

Voor de berekening van de punten verwijzen we naar artikel 1208 “Handicap” 
 
2.5.2. Juniors 
Om deel te kunnen nemen aan CSIJ-B in België en buitenland dienen de ruiters niet aan bijkomende voorwaarden te 
voldoen. Om deel te kunnen nemen aan CSIJ-A en CSIOJ, dient men in overeenstemming te zijn met de geldende 
selectiecriteria.   
 
2.5.3. Young Riders 
Om deel te kunnen nemen aan CSIY-B in België en buitenland dienen de ruiters niet aan bijkomende voorwaarden te 
voldoen. Om deel te kunnen nemen aan CSIY-A en CSIOY, dient men in overeenstemming te zijn met de geldende 
selectiecriteria.   
 
2.5.4. Children 
Om deel te kunnen nemen aan CSICh-B in België en buitenland dienen de ruiters niet aan bijkomende voorwaarden te 
voldoen. Om deel te kunnen nemen aan CSICh-A en CSIOCh, dient men in overeenstemming te zijn met de geldende 
selectiecriteria.   
 
2.6. Het niet voldoen van verbintenissen 
 
2.6.1. Ruiters die hun verbintenissen niet nakomen, in de volgende gevallen: 
• Schulden hebben aan de KBRSF, Liga’s of organisatoren. 
• Weigeren deel te nemen zonder de selectieverantwoordelijken van de  Commissie Springen tijdig te verwittigen. 
• Laattijdig verwittigen (na de sluitingsdatum der definitieve inschrijvingen ) van de niet-deelname, zonder geldige 

reden, waardoor de vervanging onmogelijk wordt. 
• Weigeren van deel te nemen aan de Landenprijs tijdens een CSIO 
• Vervangen van het geselecteerde Grand Prix paard, zonder voorafgaande toelating van de Commissie Springen of de 

Chef d'Equipe. 
 
2.6.2. Zij kunnen onderworpen worden aan onderstaande administratieve sanctie : 
• Uitsluiting van internationale selecties voor een periode van drie maanden 
• Betalen van de eventuele kosten, verschuldigd aan de organisator en de eventuele boeten opgelegd door het FEI 
• Het dossier zal in geval van herhaling worden overgemaakt aan de Secretaris Generaal teneinde de Juridische 

Procedure, zoals voorzien in Hoofdstuk IX van het Algemeen Reglement toe te passen. 
 



 

  

HOOFDSTUK 3  WEDSTRIJDEN  
 
3.1. Algemene organisatievoorwaarden 
 
3.1.1 De inrichters zijn gehouden een organisatierecht te betalen volgens de bepalingen van het nationaal reglement 

jumping en de specifieke bepalingen van de organiserende liga.  Deze rechten zijn betaalbaar van zodra de 
datum is toegekend. 

3.1.2 De inrichters zijn eveneens geacht de organisatievoorwaarden van hun liga volledig na te leven. 
3.1.3 Aanvragen van inrichtende clubs zullen enkel aanvaard worden indien de organiserende club alle financiële en 

eventuele andere administratieve verplichtingen ten opzichte van hun liga en de KBRSF hebben nagekomen. 
 
3.2. Opmaak van de nationale kalender 
 
De nationale kalender wordt opgedeeld in twee delen, enerzijds de seniorwedstrijden en jonge paarden en anderzijds de 
wedstrijden voor specifieke categorieën.  De nationale kalender is een autonome bevoegdheid van de nationale 
commissie die dit in overleg met de kandidaat organisatoren zal opstellen.  Na definitieve opmaak van de kalender zijn 
eventuele wijzigingen of toevoegingen mogelijk mits goedkeuring van de betrokken collega organisatoren die op die 
datum reeds een wedstrijd hadden aangevraagd en de nationale commissie alsook de organiserende liga. 
 
3.2.1. Nationale kalender voor seniors en jonge paarden 
 
Dit gedeelte van de nationale kalender wordt opgemaakt in drie delen 
 
3.2.1.1. De internationale topwedstrijden en Belgische Kampioenschappen 
 
In een eerste fase worden de BK, CSIO,CSI  5*, 4* & 3* opgevraagd en op een voorlopige kalender (kalender A) 
geplaatst.  In de toekenning van data zal rekening gehouden worden met de evaluatie van de wedstrijden in de voorbije 
seizoenen en de kwaliteit van de geplande wedstrijden. 
 
3.2.1.2. Nationale topwedstrijden 
 
In een tweede fase wordt de kalender A verdeeld onder de clubs en worden de Goldwedstrijden opgevraagd. De 
aanvragen van BK,CSIO, CSI 5*, 4*& 3* en toegekend Goldwedstrijden samen vormen kalender B. 
 
3.2.1.3. Cycluswedstrijden en CSI2* 
 
In een derde fase wordt de kalender B verdeeld onder de clubs en worden 2* en cycluswedstrijden opgevraagd. 
 
3.2.1.4. Algemene opmerkingen 
 
• In bepaalde gevallen (geografisch en type concours) kan een gold samenvallen met een CSIO, CSI 5*,  4* of 3*. 
• Organisatoren die meerdere wedstrijden van hetzelfde niveau wensen aan te vragen, dienen een volgorde van 

prioriteit door te geven waarmee dan rekening zal gehouden worden wanneer meerdere organisatoren een wedstrijd 
aanvragen op eenzelfde weekend.  

• De nationale springcommissie heeft de bevoegdheid om in onderling overleg de probleemgevallen te verschuiven en 
dubbele aanvragen voor dezelfde datum te bespreken / verschuiven. 

 
3.2.1.5. Prioriteiten en voorwaarden 
 
• Voor CSIO’s, Kampioenschappen en Bekers van België zal de Commissie Springen van de KBRSF de kandidaat 

organisatoren voorafgaandelijk evalueren en enkel de kandidaten in acht nemen die voldoen aan de voorwaarden die 
van een dergelijke organisatie verwacht worden. De kandidaten die niet weerhouden werden zullen hiervan 
schriftelijk of mondeling geïnformeerd worden met een motivering.   

• De Commissie kan bepalen in welke periode kampioenschappen dienen plaats te vinden. 
• Voor jonge paarden (4, 5, 6 en 7-jarige paarden) dient het Belgisch Kampioenschap georganiseerd te worden in de 

periode tussen het einde van de nationale cyclus voor jonge paarden en het wereldkampioenschap. Indien dit niet het 
geval is kunnen er geen rechtstreekse kwalificatieplaatsen via dit Belgisch Kampioenschap voorzien worden voor het 
wereldkampioenschap. 

• Indien er meerdere kandidaten zijn voor de organisatie van een wedstrijd van hetzelfde niveau op dezelfde datum,  
hebben de organisatoren die nog geen datum hebben voor de organisatie van een wedstrijd van dat bepaalde niveau 
voorrang. Indien na toepassing van deze regel er nog steeds meerdere kandidaten zijn voor de organisatie van een 



 

  

wedstrijd van hetzelfde niveau op dezelfde datum,  zal de springcommissie op basis van de aangeboden kwaliteit van 
de wedstrijd of het sportieve belang of de vooropgestelde planning hierin een beslissing nemen.  Bovendien kan de 
springcommissie beslissen dat internationale wedstrijden van hetzelfde niveau of een verschillend niveau tegelijkertijd 
kunnen plaatsvinden.  

• Eenzelfde organisator kan slechts een tweede CSI2* toegewezen krijgen tijdens het beschermde seizoen (1 april – 5 
november) indien deze organisator tijdens hetzelfde kalenderjaar ook een CSN Gold League organiseert. Indien deze 
organisator zijn Gold League afgelast en toch zijn CSI2* wedstrijden organiseert, zal hij het volgende jaar enkel een 
CSI2* mogen organiseren indien hij eerst een Gold League heeft georganiseerd. 

• Indien de organisator van een CSI3* (of hoger) zijn wedstrijd naar en CSI2* wenst te wijzigen, verliest hij zijn datum 
ten voordele van eender welke kandidaat organisator die op zijn datum een Gold League wedstrijd wenst te 
organiseren. 

• Gelijktijdig met een CSN Gold League mag er geen CSI2* of CSI1* georganiseerd worden.  Hiervan kan enkel 
afgeweken worden mits akkoord van de organisator van de Gold League wedstrijd en de organiserende liga van de 
Gold League wedstrijd. 

• Tijdens het Belgisch Kampioenschap Seniors kan een andere organisator een CSI2* organiseren voor ruiters die niet 
gekwalificeerd zijn voor deelname aan dit kampioenschap. 

• De aanvragen voor het organiseren van alle CSI wedstrijden moeten worden goedgekeurd door de Commissie 
Springen. De kandidaten dienen een waarborg te betalen die jaarlijks wordt vastgesteld. De waarborg blijft 
verschuldigd zelfs indien afgelasting zonder door de commissie aanvaarde reden. 

• De organisatie van CSI1* wedstrijden is niet toegestaan behoudens in het kader van een CSI3* of hoger. 
• Het quota van Belgische ruiters toegestaan tijdens een CSI in België wordt als volgt samengesteld: minimum 2/3 

geselecteerd door de Commissie Springen, maximum 1/3 uitgenodigd door de organisator. 
 

3.2.2. Nationale kalender voor juniors, scholieren, pony’s en veteranen 
 
3.2.2.1. Opmaak kalender 
 
Bij de opmaak van deze kalender wordt rekening gehouden met volgende prioriteiten 

     - CSIO van België 
     - Belgisch Kampioenschap (alle niveaus) 
     - CSNVJPSchol 
     - CSIVJPCh-A 
     - CSIVJPCh-B 

 
3.2.2.2. Prioriteiten en voorwaarden 
 
• Voor ponyruiters, scholieren, Juniors en young riders dient het Belgisch Kampioenschap georganiseerd te worden in 

de periode tussen het 2e weekend van juli en 1 september van hetzelfde kalenderjaar rekening houdende met het 
feit dat dit kampioenschap niet georganiseerd kan worden 2 weekends voor en 2 weekends na het Europees 
Kampioenschap van de desbetreffende leeftijdscategorie. 

• De voorwaarden en prioriteiten zoals opgelijst bij de seniorwedstrijden, zullen ook gehanteerd worden voor de 
opmaak van dit gedeelt van de kalender waarbij de verschillende niveaus die daar gehanterd werden dienen vertaald 
te worden naar de wedstrijdniveaus van toepassing voor deze categorieën. 

 
3.3. Voorprogramma (inter)nationale wedstrijden 
 
• Het ontwerp van voorprogramma CSN  moet ten minste 10 weken voor de datum van de wedstrijd aan de 

organiserende Liga gestuurd worden ter goedkeuring. 
• Voor CSI wedstrijden dient het voorprogramma verplicht te worden ingediend op de door de FEI voorgeschreven 

(elektronische) formulieren (draft schedules) en te worden ingediend bij de secretaris generaal van de KBRSF ten 
laatste 15 weken voor de aanvang van de CSI. 

 
3.4. Inschrijvingen en prijzengelden nationale wedstrijden 
 
3.4.1. Algemeen 
 
• Alle inschrijvingen voor nationale wedstrijden dienen te gebeuren via het online systeem of bij de Liga waarbij de 

ruiter is aangesloten.  
• De betaling van de inschrijving dient eveneens geregeld te worden via het online systeem of bij de Liga waar de 

ruiter is aangesloten. 



 

  

• Alle bepalingen en modaliteiten aangaande inschrijvingen en betalingen zijn de verantwoordelijkheid van de liga die U 
hierover ook zal informeren. 

• Ruiters dienen in orde te zijn met de geldende licentievoorwaarden zoals gedefinieerd door de liga’s. 
 
3.4.2. Inschrijvingsmodaliteiten 
 
• De inschrijvingen dienen te gebeuren voor de sluitingsdatum vermeld in het voorprogramma. Na de sluitingsdatum 

zullen geen inschrijvingen aanvaard worden behoudens 20 startplaatsen per dag (wild cards).  Deze wildcards bieden 
de mogelijkheid aan de organisator om ruiters en paarden die nog niet zijn ingeschreven alsnog toe te laten.  De 
betaling van deze inschrijvingen aan enkel offline tarief ter plaatse. 

• Inschrijvingen ter plaatse zijn toegelaten indien niet anders vermeld is op de website (betaling van deze 
inschrijvingen ter plaatse aan online tarief + 10€). 

• Annulering en wijzigingen van inschrijvingen kunnen tot en met de maandag voor de wedstrijd.   Nadien worden geen 
wijzigingen meer aanvaard zelfs niet met voorlegging van attesten van dierenartsen of geneesheren. Enkel de 
annulering van de inschrijvingen van een ruiter die ondertussen een internationale selectie (niet op uitnodiging) 
ontvangen heeft zullen aanvaard worden. Wijzigingen en annuleringen kunnen enkel doorgegeven worden aan de 
Liga bij dewelke de ruiter is aangesloten. 

• De startlijsten zullen vanaf de dinsdag van de week tijdens dewelke de wedstrijd plaats vindt beschikbaar zijn op de 
websites van KBRSF en Liga’s. 

 
3.4.3. Wijzigingen ter plaatse 
 
Ter plaatse zijn nog volgende zaken toegelaten 
• Wijziging van ruiter (de betaling van de inschrijvingen blijft echter ten laste van de oorspronkelijk ingeschreven 

ruiter), hiervoor wordt geen bedrag gevraagd.  
• Wijziging van paard, hiervoor wordt geen bedrag gevraagd  
• Wijziging van proef: hierbij dient het verschil met het andere inschrijvingsgeld bijbetaald te worden + 10 euro 

administratieve kost.  Bij een lager tarief, dient enkel 10 euro administratieve kost betaald te worden.  
• 20 startplaatsen per dag (wild card) voor de organisator voor  ruiters en paarden die nog niet zijn ingeschreven in de 

wedstrijd. Betaling van deze inschrijvingen aan het enkel offline tarief ter plaatse. 
• Inschrijvingen ter plaatse zijn toegelaten indien niet anders vermeld op de website (betaling van deze inschrijvingen 

ter plaatse aan online tarief + 10€). 
• Rechtzetting van fouten bij de verwerking van de inschrijvingen door de Liga’s (indien nodig betaling van deze 

inschrijvingen ter plaatse). 
• Wijzigingen van ruiter en paard zijn niet toegelaten.  Ook alle andere zaken zijn niet toegelaten. Dit is een inschrijving 

ter plaatse. 
 
3.4.4. Prijzen en betalingen 

 
• De organiserende liga betaalt de prijzengelden uit aan alle ruiters (ook aan deze van de andere liga). De 

prijzengelden voor ruiters van de andere liga waarvan geen bankrekening bekend is worden door de organiserende 
liga doorgestort aan de liga van de ruiter. Deze liga dient de ruiter te contacteren teneinde het prijzengeld over te 
maken en de gegevens in de computer aan te vullen. 

• In elke proef dienen minimaal prijzen uitbetaald te worden volgens de regel 1 op 4 starters (gerekend per begonnen 
schijf van 4 starters). 

• Schulden van ruiters worden ter plaatse geïnd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden.   
• Geldprijzen op nationale wedstrijden worden verdeeld volgens bijgaande verdeelsleutel:  

o  25 %  - 20% - 15% - 10% - 10% - 5% - 5% - 5% - 5% 
o  Voor showproeven, krachtproeven, speciale proeven kunnen hierop afwijkingen toegestaan worden 

 
3.4.5. Startvolgorde 
• De startvolgorde zoals voorzien op de officiële lijsten moet strikt worden gevolgd. Het laattijdig betreden van de ring 

kan slechts worden toegelaten - mits gegronde redenen - met uitdrukkelijke toestemming van de Voorzitter van de 
Terreinjury. 

• Ingeval van wijziging van ruiter of paard wordt de startorde niet gewijzigd. 
• Wijzigingen ter plaatse van ruiter zijn toegelaten behoudens indien anders vermeld in voorprogramma, specifiek 

reglement of op de federale website. Deze moet gemeld worden voor het begin van de proef. In ieder geval wordt de 
startorde niet gewijzigd behoudens beslissing van de terreinjury. 
 

3.5. Hoogtes van de hindernissen 
 



 

  

• Voor seniors en young riders kunnen proeven georganiseerd worden vanaf 1m20 (Gold) of 1m15 (Silver). 
• Voor juniors kunnen proeven georganiseerd worden vanaf 1m10. 
• Voor scholieren kunnen proeven georganiseerd worden vanaf 1m10 tot en met 1m35. 
 
3.6. Paarden 

 
3.6.1. Leeftijd en deelname 
 
• Om deel te nemen aan nationale springwedstrijden moet een paard/pony ten minste vier jaar worden in de loop van 

het jaar.  
• Per dag mag een paard slechts aan één wedstrijd deelnemen.  Per wedstrijddag mag een paard max. deelnemen aan 

2 proeven op éénzelfde wedstrijd (behoudens andere vermelding in het voorprogramma). 
• Een ruiter mag per proef met maximum drie paarden deelnemen behoudens anders vermeld in het voorprogramma 

of in proeven voor jonge paarden waar geen beperking is tenzij anders vermeld. 
• Om deel te kunnen nemen aan nationale proeven dienen paarden/pony’s geimmatriculeerd te zijn bij KBRSF. 
 
3.6.2. Optoming 
 
• Het FEI reglement jumping is van toepassing.  
• Voor de 4-jarige paarden zijn enkel de enkelvoudige gebroken trens in metaal of zacht rubber, de naaldtrens en de 

ringmartingaal zonder blokkeersysteem toegelaten.. 
• In alle specifieke proeven voor jonge paarden (4-5-6 -en 7 jarige paarden) zijn enkel kogelbeschermers aan de 

achterbenen toegelaten met een maximale hoogte van 16cm aan de binnenkant en maximaal 5cm aan de buitenkant. 
De binnenkant van de beschermer moet glad zijn, de bevestigingen dienen in niet-rekbaar velcro te zijn, zonder 
haken noch gespen.   Het afgeronde stijf deel van de beschermer dient geplaatst te worden rond de binnenkant van 
de vetlok.  Geen enkel bijkomend element mag worden gebruikt. 

• Tonglepels zijn toegelaten samen met hiervoor beschreven bitten maar zonder “paletten” (zie FEI Reglement) 
• In specifieke proeven voor scholieren met paarden, zijn de vaste martingaal of ringmartingaal toegelaten. 
 
3.6.3. Pony’s 
 
• Een pony is een klein paard, waarvan gemeten op een waterpasvlak de stokmaat, niet de 148cm zonder hoefijzers of 

de 149cm met hoefijzers, overschrijdt. 
• Om deel te nemen aan internationale en nationale proeven voorbehouden voor pony’s, dienen deze pony’s over een 

geldig meetbewijs te beschikken. 
• Het eerder vermelde geldig meetbewijs kan enkel afgeleverd worden door Belgische FEI dierenartsen.  Dit document 

is pas geldig als het gevalideerd is door KBRSF.  Meetbewijzen die niet afgeleverd zijn door een FEI dierenarts of  
buitenlandse meetbewijzen worden niet in aanmerking genomen.  Het meetbewijs voor pony’s van minder dan 8 jaar 
moet jaarlijks afgeleverd worden, ten vroegste de eerste januari van het lopende jaar.  Voor de pony’s van 8 jaar en 
meer wordt het meetbewijs voor het leven afgeleverd.   Een nieuwe meting kan steeds geëist worden door de 
springcommissie KBRSF. 

 
3.7. Handicap 
 
3.7.1. Winstsommen 
 
De behaalde winstsommen door de paarden worden bijgehouden in het centraal computersysteem en kunnen gebruikt 
worden om eventuele beperkingen voor deelname aan proeven op te leggen. 
 
3.7.2. Handicappunten 
 
3.7.2.1. Algemene toekenning 
 
Ruiters (juniors en seniors) kunnen punten bekomen volgens volgend puntenstelsel. Enkel resultaten behaald tijdens 
barema A proeven (telkens de basisomloop of als er 2 basisomlopen zijn worden beide omlopen afzonderlijk in 
aanmerking genomen, of de eerste fase van een barema A 2 fasen) worden in aanmerking genomen: 
 
3.7.2.2. Puntentoekenning 

 
• Alle Communautaire Wedstrijden Silver/C2: de proeven van  1m40 
0 strafpunten: 5 punten 



 

  

1-4 strafpunten: 2 punten 
5-8 strafpunten: 1 punt 
 
• Alle CSN en CSI proeven 1.40m en 1.45m 
0 strafpunten: 10 punten 
1-4 strafpunten: 4 punten 
5-8 strafpunten: 2 punten 
 
• Alle CSN en CSI proeven 1.50m en Gold League 1m45 GP 
Tijdens CSIOY: Grote Prijs en Landenprijs 
0 strafpunten: 30 punten 
1-4 strafpunten: 15 punten 
5-8 strafpunten: 7 punten 
 
• Alle CSI proeven 1.55m en hoger 
Tijdens CSI3*, CSIO3*, CSI4* en CSIO4*: Grote Prijs en Landenprijs 
0 strafpunten: 50 punten 
1-4 strafpunten: 30 punten 
5-8 strafpunten: 15 punten 
 
Tijdens CSI5*en CSIO5*: Grote Prijs en Landenprijs 
Tijdens Europese-, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen: alle proeven 
0 strafpunten: 100 punten 
1-4 strafpunten: 60 punten 
5-8 strafpunten: 30 punten 
 
3.7.2.3. Handicappunten tijdens intieme wedstrijden 
 
• Tijdens de intieme wedstrijden (zoals gedefinieerd in het algemeen reglement) kunnen enkel punten verzameld 

worden in proeven 1m40-1m45-1m50 
o 1m40-1m45 

� Foutloze omloop  10 punten 
� 1-4 strafpunten  4 punten 
� 5-8 strafpunten  2 punten 

o 1m50 
� Foutloze omloop  30 punten 
� 1-4 strafpunten  15 punten 
� 5-8 strafpunten  7 punten 

o De hogervermelde strafpunten zijn de strafpunten verzameld in de basisomloop 
 

• Om als intieme wedstrijd in aanmerking te komen, dienen volgende criteria in acht genomen te worden 
o De algemene reglementering FEI en de specifieke reglementering KBRSF/VLP/LEWB wordt in deze reeksen 

toegepast.  Bovendien wordt de algemene reglementering FEI en KBRSF toegepast. 
o De desbetreffende reeks wordt gejureerd door een jurylid die deze hoogte/dit niveau mag jureren, met name 

minimaal level 4 nationaal, level 1 internationaal of hoger. 
o De desbetreffende omloop wordt gebouwd door een parcoursbouwer die deze hoogte/dit niveau mag 

bouwen, met name minimaal level 4 nationaal of internationaal level 1 of hoger. 
o De uitslag wordt gehandtekend door de terrein jury en de parcoursbouwer of door de desbetreffende jury via 

email doorgestuurd naar de liga met een copy naar de parcoursbouwer. 
o De organisator zal er zorg voor dragen dat de juiste licentienummer en de juiste immatriculatienummer wordt 

toegevoegd aan de uitslag alvorens deze te bezorgen aan de liga. 
o Deze uitslag moet binnen de week na afloop van de wedstrijd bezorgd worden aan de liga.   

 
3.7.2.4. Deelname aan nationale wedstrijden op basis van handicap 
 
De organisator kan mits goedkeuring van de springcommissie handicapvoorwaarden gebaseerd op bovenstaande 
puntentellingen opleggen.  Deze dienen dan wel gepubliceerd te worden in het vraagprogramma. 
 
3.8. Soorten wedstrijden 
 
3.8.1. Gold League Wedstrijden 



 

  

 
Dit zijn de nationale topwedstrijden met een eigen reglement dat als bijlage wordt toegevoegd bij dit nationaal reglement 
 
3.8.2. Silver League Wedstrijden of Communautaire wedstrijden 
 
Dit zijn de nationale wedstrijden voor de lagere licenties die autonoom door de liga’s beheerd worden en in hun 
reglementen zijn opgenomen 
 
3.8.3. Cycluswedstrijden 
 
Dit zijn de nationale wedstrijden voor jonge paarden met een eigen reglement dat als bijlage wordt toegevoegd bij dit 
nationaal reglement. 
 
3.8.4. Jeugdwedstrijden 
 
Er bestaat ook de mogelijkheid specifieke wedstrijden voor jeugd aan te vragen.  Hiervoor wordt een afzonderlijk 
vraagprogramma opgemaakt dat dient goedgekeurd te worden door de springcommissie.  In deze wedstrijden zijn 
volgende hoogtes en prijzengelden van toepassing. 
 Proef Prijzengeld (9 eersten)  Volgprijzen 
 1.10m:  € 300  € 12,50 
 1.20m:  € 500  € 20 
 1.30m:  € 750  € 30 
 1.35m:  € 1.000  € 35 
 1.40m:  € 1.250  € 40 
 
3.8.5. Ponywedstrijden 
 
De speciale wedstrijden en wedstrijdbepalingen alsook de criteria, weggelegd voor ponyruiters worden beheerd via een 
bijlage aan dit reglement. 
 



 

  

HOOFDSTUK 4  OFFICIALS  
 
4.1. Algemeen 
 
De door de organiserende Liga aangeduide officials zijn de gasten van de inrichter.  
 
4.2.  Terreinjury 
 
• De terreinjury is samengesteld uit een voorzitter en 2 leden of 3 leden indien er geen afzonderlijke beroepsjury 

verplicht is. 
• De voorzitter van de terreinjury vervult eveneens de functie van Chief Steward en, indien geen technisch 

afgevaardigde  is aangeduid, vervult hij eveneens deze functie. 
• Bijkomende juryleden kunnen worden aangeduid door de organiserende Liga indien er bv meerdere pistes zijn en/of 

het nationaal programma het vereist. 
• De Voorzitter van de Terreinjury stelt een beurtrol op (per proef of deel ervan voor het jureren en per opeenvolgende 

uren voor toezicht in de paddock en eventueel in de stallen). Deze controletaken worden uitgevoerd door de leden 
van de Terreinjury, de Voorzitter inbegrepen. 

• De Voorzitter van de Beroepscommissie en van de Terreinjury, de Terreinjuryleden en de Parkoersbouwer worden 
aangeduid en verwittigd door de organiserende Liga. 

 
4.3.  Technisch Afgevaardigde - Parcoursbouwer 
 
• De parcoursbouwer wordt door de inrichter aangeduid uit de officiële lijst bijgehouden door de KBRSF en moet aan 

de minimum kwalificaties voldoen. 
• Indien een Technisch Afgevaardigde wordt aangeduid voor Kampioenschappen, gebeurt dit door de Commissie 

Springen..  
• De taken van de Technische Afgevaardigde worden bepaald door het FEI Algemeen reglement.  
• De Commissie Springen kan een Technisch Afgevaardigde aanduiden voor alle officiële wedstrijden. 
 
4.3.  Beroepscommissie 
 
Een afzonderlijke beroepscommissie is enkel verplicht voor het Kampioenschappen van België voor Seniors.  



 

  

HOOFDSTUK 5 ORGANISATOREN 

5.1.  Verantwoordelijkheid Liga 
 
Het is aan de liga om de contacten met de organisator te leggen.  Om een wedstrijd te mogen en te kunnen organiseren 
dient een organisator in orde te zijn met alle bepalingen die worden opgelegd door de organiserende liga (dat is de liga 
die verantwoordelijk is voor de locatie waar de wedstrijd wordt georganiseerd). 
 
5.2. Lastenboek 
 
De organiserende liga zal de taken van de inrichter en de verantwoordelijkhen van de organisator en de liga uitlijsten in 
een lastenboek dat ondertekend wordt bij toekenning van de datum. 
 



 

  

HOOFDSTUK  6 DE PROEVEN 
 
6.1. Beperkingen op deelname aan proeven 
 
De deelname aan de proeven kan beperkt worden volgens: 
• Het aantal paarden per ruiter per proef. 
• Het aantal proeven per paard. 
• De winstsommen van de paarden of de handicappunten van de ruiter. 
• Aantal mogelijke inschrijvingen per proef.   De organisator heeft de mogelijkheid om (in samenspraak met de liga) 

het aantal inschrijvingen per proef of per dag te beperken. 
 
6.2. Splitsing van de proeven 
 
De proeven kunnen gesplitst worden vanaf 120 inschrijvingen. Dit wordt beslist wordt door de organiserende liga.  
 
6.3. Proeven volgens bepaalde categorieën 
 
6.3.1. Proeven voor pony’s 
 
Alle reglementering voor de proeven voor pony’s is opgenomen in het specifieke ponyreglement 
 
6.3.2. Proeven voor scholieren 
 
• De leeftijdsbeperking van de scholieren is opgenomen in het algemeen reglement. 
• Scholieren mogen  het jaar waarin zij 14 jaar worden (tenzij uitzonderingen toegestaan door de Commissie) beslissen 

om Junior te worden. Zij dienen dit schriftelijk aan hun Liga te melden. Eens gekozen om junior te worden dient men 
voor nationale wedstrijden in deze categorie te blijven. 

• Scholieren mogen alle paarden berijden in de proeven voorbehouden voor scholieren. Bij deelname aan andere 
proeven dienen zij het voorprogramma te respecteren. De paarden door scholieren bereden mogen dezelfde dag niet 
deelnemen aan andere proeven, zelfs indien bereden door een andere ruiter. 

• Tijdens het Belgische Kampioenschap Scholieren is elke deelname aan andere wedstrijden in binnen-  en buitenland 
verboden voor gekwalificeerde scholieren. 

• Type van de toegelaten proeven voor Scholieren: 
Barema A 
Snelheid  350 m/min. 
Uitzonderingen kunnen door de Commissie Springen worden toegestaan (zie voorprogramma). 

 
6.3.3. Proeven voor juniors 
 
• De leeftijdsbeperking van de juniors is opgenomen in het algemeen reglement. 
• Juniors  mogen  het jaar waarin zij 18 jaar (tenzij uitzonderingen toegestaan door de Commissie) beslissen om Senior 

te worden. Zij dienen dit schriftelijk aan hun Liga te melden. Eens gekozen om senior te worden dient men voor 
nationale wedstrijden in deze categorie te blijven. 

• Indien er een wedstrijd voor Juniors met volledig programma (minimum 2 dagen) op het kalender is voorzien, mogen 
de Juniors niet deelnemen aan andere nationale wedstrijden op deze datum. 

• Tijdens het Belgische Kampioenschap Juniors is elke deelname aan andere wedstrijden verboden voor gekwalificeerde 
Juniors. 

 
6.3.4. Proeven voor jonge paarden 
 
• De organisatie van specifieke  proeven voor jonge paarden van 4 - 5 - 6 en 7 jaar kunnen worden toegelaten  
• Voor 4-jarige paarden mogen alleen proeven zonder chrono worden uitgeschreven.  
 
6.4. Toegestane hindernissen volgens hoogte 
 
6.4.1. Overzichtstabel 
 
De ondervermelde gegevens zijn van toepassing voor de basisomloop van een proef.  Voor de barrage kan een maximale 
afwijking van 10cm in acht genomen worden. 
 
 



 

  

Categorie Proeven Hoogte 
Min   - Max 

Breedte  
Max 

Triple Barren 
Max 

Rivier 
Max. 

Jun/Schol 1.10m 1.05m 1.15m 1.40m 1.60m 3.50m 

Schol-Jun-
Sen 

1.20m 1.15m 1.25m 1.60m 1.70m 3.50m 

Schol-Jun-
Sen 

1.30m 1.25m 1.35m 1.80m 1.80m 3.75m 

Jun-Sen 1.40m 1.35m 1.45m 1.80m 2.00m 4.00m 

Jun-Sen 1.50m 1.45m 1.55m 2.00m 2.20m 4.50m 

4 jaar 1.10m 1.00m 1.15m 1.30m 1.60m 3.00m 

5 jaar 1.20m 1.10m 1.25m 1.40m 1.70m 3.50m 

6 jaar 1.30m 1.20m 1.35m 1.60m 1.80m 3.75m 

 
6.4.2. 4-jarige paarden 
 
Voor alle categorieën zijn meervoudige hindernissen toegelaten voor herkansing behalve in de proeven voor 4 jarige 
paarden die voor de maand juni worden ingericht. 
 
 



 

  

HOOFDSTUK  7 BEKERS EN KAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE 
 
Tijdens het Belgische Kampioenschap Seniors is elke deelname aan andere wedstrijden in binnen- en buitenland verboden 

voor ruiters met licentie J15, J16 van zodra ze over een gekwalificeerd paard beschikken, uitgezonderd voor Young 
Riders die deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap Young Riders. 

Juniors die daarvoor in aanmerking komen (leeftijd en toegelaten paarden) kunnen deelnemen aan het Belgisch 
Kampioenschap Seniors of aan het Belgisch Kampioenschap Young Riders maar kunnen slechts aan één 
Kampioenschap Springen  deelnemen per kalenderjaar. 

Young Riders die daarvoor in aanmerking komen (leeftijd en toegelaten paarden) kunnen deelnemen aan het Belgisch 
Kampioenschap Seniors of aan het Belgisch Kampioenschap Young Riders maar kunnen slechts aan één 
Kampioenschap Springen deelnemen per kalenderjaar. 

Tijdens het Belgisch Kampioenschap Veteranen is de deelname aan een CSIV(veteranen) verboden. 
 
7.1. Kampioenschappen van België 
 
7.1.1. Algemeenheden 
• Per kalenderjaar mag een ruiter slechts aan één van volgende kampioenschappen deelnemen: scholieren, juniors, 

young riders, seniors en veteranen. Daarnaast mag men deelnemen aan de kampioenschappen pony’s, jonge 
paarden en amazones. 

• Het FEI reglement inzake het verplicht verblijf van paarden ter plaatse is van toepassing voor paarden die deelnemen 
aan een Kampioenschap van België. 

• Het Kampioenschap van België voor Juniors en Young Riders dient georganiseerd te worden in het kader van 
eenzelfde wedstrijd. 

• De Piste en de Organisatie van een Kampioenschap moeten goedgekeurd worden door de Commissie Springen 
vooraleer voorgelegd te kunnen worden aan de kalendervergadering. 

• De organiserende Liga neemt de betaling van de prijzen ten laste.  De liga bepaalt de bedragen die als 
organisatierecht voor de desbetreffende kampioenschappen of andere speciale wedstrijden dienen geind te worden.  
Enkel voor het Belgisch Kampioenschap Seniors wordt dit vastgesteld door de KBRSF op €35.000 euro.  Andere 
rechten zijn dus de verantwoordelijkheid van de liga’s. 

 
7.1.2. Kwalificatie 
 
7.1.2.1. Ruiters 
 
• Kampioenschappen van België zijn voorbehouden aan ruiters met Belgische nationaliteit (uitgezonderd 

kampioenschappen jonge paarden) en houder van een geldige door één van de Liga’s afgeleverde licentie (geen 
weekendlicentie). 

• De Commissie kan bijkomende kwalificatienormen vastleggen. 
• Voor het Belgisch Kampioenschap Seniors is er een bijkomende beperking 

o Maximum 40 combinaties aan de start 
o Waarvan maximum 10 ruiters op basis van het klassement van de Gold League GP’s. Ruiters die minimum 

3 klassementen in de GP’s behaald hebben op drie verschillende wedstrijden en dit minimaal binnen de 
eerste 10 worden in dat klassement opgenomen. In geval er meer dan 10 ruiters minimum 3 
klassementen hebben behaald wordt er rekening gehouden met het aantal eerste , tweede, derde 
plaatsen enz… om zo 10 ruiters te kunnen selecteren. 

o De overige plaatsen worden opgevuld aan de hand van de Belgische ranking (handicap). De laatste 12 
maanden voor de maand van de sluitingsdatum van de inschrijvingen zullen hiervoor in aanmerking 
genomen worden. 

 
7.1.2.2. Paarden 
 
• De paarden moeten geimmatriculeerd zijn zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement. 
• De ruiters mogen maximum met twee paarden deelnemen in de kwalificatieproeven en met één paard in de finale. 
• Uitgezonderd voor de 7-jarige paarden: 3 per ruiter, inbegrepen de finale. Voor 4, 5 en 6 jarige paarden is de 

deelname onbeperkt. 
 
7.1.3. Proeven en Barema 
 
7.1.3.1. Algemeen 
 



 

  

De Kampioenschappen worden verreden over drie proeven over vier opeenvolgende dagen met één rustdag na de 
tweede proef. Met uitzondering van het Belgisch Kampioenschap voor seniors en 7-jarige paarden, kunnen andere 
kampioenschappen over 3 dagen verreden worden. 
 
7.1.3.2. De manches en finale 
 
Eerste manche 
• Voor alle categorieën behalve de young riders en seniors is dit een Barema A (art 238.1.1.) 
• Voor de young riders en seniors wordt een Barema A parcours gereden, gejureerd zoals een Barema C (artikel 239 en 

263) zonder barrage bij gelijkheid voor de eerste plaats. 
 
Tweede manche 
Dit is voor alle categorieën een Barema A (art 238.1.1.). 
Bij de 7-jarigen wordt in de tweede omloop de tijd gebruikt om in geval van ex auquo na de twee manches de 
geselecteerden te kunnen bepalen voor de finale. 
 
Finale 
• Barema A in twee manches (2e manche over verkorte omloop) zonder chrono (art 273.3.2), barrage uitsluitend voor 

de 3 eerste plaatsen Kampioenschap. Rivier verplicht voor Seniors.  Geen apart klassement voor deze proef. 
• Voor 4-jarige paarden: 238.1.1 + barrage voor de elite (zijnde alle foutlozen). 
• Voor 5-, 6-, 7-jarige paarden: 238.2.2.  De barrage geldt enkel om desgevallende ex aequo plaatsen van het podium 

te bepalen. 
 
7.1.3.3. Troosting 
 
Een troostingsproef dient verplichtend te worden georganiseerd (behalve voor de seniors) voor de paarden die niet 
deelnemen in de finale. Dit kan een voorziene proef zijn, waaraan deze paarden/pony’s worden toegevoegd. In dit geval 
kan een ruiter echter max. 3 paarden starten in deze troostingsproef (1 ingeschreven en 2 niet deelnemend aan de finale 
of 2 ingeschreven en 1 niet deelnemend aan de finale). 
 
7.1.4. Inschrijvingen 
 
In de overzichtstabel vindt U de prijzen met inbegrip van de vaste bijdrage voor de stalling.  De inschrijving is forfaitair en 
ze omvat de deelname aan alle proeven (al dan niet met inbegrip van finale of eventuele troosting). De bedragen zijn te 
verhogen met de toeslagen voor online of offline inschrijven. 

 
Categorie Inleg Categorie Inleg 

Seniors 300€ 7Y 250€ 
Young Riders 250€ 6Y 225€ 
Juniors 225€ 5Y 200€ 
Amazones/Veteranen 225€ 4Y 175€ 
Children 200€   
Pony’s 175€   

 
7.1.5. Startvolgorde 
 
7.1.5.1. Startorde voor de eerste proef 
 
De startorde van de eerste proef wordt bepaald door lottrekking op basis van de ingeschreven ruiters. Het eerste deel 
van de startlijst bestaat uit de ruiters ingeschreven met twee paarden met een paard naar keuze ten laatste een uur voor 
aanvang van de eerste proef van het kampioenschap. Het tweede deel van de startlijst bestaat uit de ruiters met 1 paard 
ingeschreven en uit de ruiters ingeschreven met twee paarden met het paard dat niet in deel één werd aangeduid.  
 
7.1.5.2. Startorde voor de tweede proef: 
 
De startorde van deze proef is de omgekeerde volgorde van de rangschikking na de eerste proef. Ingeval van gelijke 
punten wordt de volgorde van de vorige proef toegepast.  
 
7.1.5.3. Startorde van de eerste manche van de derde proef: 
 



 

  

De startorde van de eerste manche van de derde proef is de omgekeerde volgorde van de rangschikking na de tweede 
proef. Ingeval van gelijke punten wordt de volgorde van de vorige proef toegepast.  
 
7.1.5.4. Startorde van de tweede manche van de derde proef 
 
De startorde van de tweede manche van de derde proef is de omgekeerde volgorde van de rangschikking na de eerste 
manche van de derde proef. Ingeval van gelijke punten wordt de volgorde van de vorige proef toegepast.  
 
7.1.6. Verplichte hindernissen en snelheid  
 
7.1.6.1. Eerste proef 
 
Categorie Hindernis Hoogte 

Min – Max 
Rivier 
Max 

Combinaties Snelheid Deelnemer 

Pony’s 10à12 1.20 – 1.25 3.30 1 of 2dbl 350m/min Allen 

Scholieren 12à14 1.15 - 1.20 3.50 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

Juniores 12à14 1.35 - 1.40 3.75 1 of 2 dbl 375m/min Allen 

Y.R. 12à14 1.40 - 1.45 3.90 1 of 2 dbl 375m/min Allen 

Seniors 12à14 1.40 - 1.50 4.00 1 of 2 dbl 375m/min Allen 

7 jaar 12à14 1.40 - 1.45 3.90 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

6 jaar 10à12 1.25 - 1.35 3.50 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

5 jaar 10à12 1.15 - 1.25 3.20 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

4 jaar 10à12 1.05 - 1.15 3.00 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

Veteranen 10à13 1.15 - 1.20 3.20 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

Amazones 10à12 1.15 - 1.30 3.50 1 of 2 dbl 350m/min Allen 

 
7.1.6.2. Tweede proef 
 
Categorie Hindernis Hoogte 

Min – Max 
Combinaties Snelheid Deelnemer 

Pony’s 10à12 1.25 – 1.30 2db   of 1db+1tri 350m/min Allen 

Scholieren 10à12 1.20 - 1.25 2db   of 1db+1tri 350m/min Allen 

Juniores 10à12 1.35 - 1.40 2db   of 1db+1tri 375m/min Allen 

Y.R. 10à13 1.40 - 1.50 2db   of 1db+1tri  400m/min        Allen 

Seniores 10à13 1.45 - 1.60 2db   of 1db+1tri 400m/min         Allen 

7 jaar 10à12 1.40 - 1.45 2db   of 1db+1tri  350m/min        Allen 

6 jaar 11à13 1.25 – 1.35 2db   of 1db+1tri 350m/min Allen 

5 jaar 11à13 1.15 – 1.25 2db   of 1db+1tri 350m/min Allen 

4 jaar 11à12 1.05 – 1.15 2db   of 1db+1tri 350m/min Allen 

Veteranen 10à12 1.15 – 1.20 2db   of 1db+1tri 350m/min Allen 

Amazones 10à12 1.15 – 1.30 2db   of 1db+1tri 350m/min Allen 

 
7.1.6.3. Derde proef 
 



 

  

Categorie Hindernis Hoogte 
Min – Max 

Rivier  
Max 

 Combinaties Snelheid Deel- 
nemers 

Pony’s 10à12 1.30 3.30  2db of 1db + 1 tri 350m/min 16 

Scholieren 10à12 1.20 - 1.25 3.50m 1° manche 
2° manche 

2db   of 1db+1tri 
1db 

350m/min 16 

Juniores 10à12 1.40 - 1.45 3.75m 1° manche 
2° manche 

2db   of 1db+1tri 
1 db 

400m/min 16     

Y.R. 10à12 1.40 - 1.50 3.90m 1° manche 
2° manche 

2db   of 1db+1tri 
1 db 

400m/min       16 

Seniores 10à12 1.45 - 1.60 4.00m 1° manche 
2° manche 

2db   of 1db+1tri 
1 db 

400m/min        16 

7 jaar 10à12 1.40 - 1.45 3.90m 1° manche 
2° manche 

2db   of 1db+1tri 
1 db 

375m/min       25%  

6 jaar 11à13 1.25 – 1.35 3.50m - 2db   of 1db+1tr 350m/min       35 

5 jaar 11à13 1.20 – 1.30 3.20m - 2db   of 1db+1tri 350m/min       Alle 
foutlozen 

4 jaar 10à12 1.10 – 1.20 3.00m - 2db   of 1db+1tri 350m/min       Alle 
foutlozen 

Veteranen 10à12 1.15 – 1.20 3.20m 1° manche 
2° manche 

2db   of 1db+1tri 
1 db 

350m/min       16 

Amazones 10à12 1.20 – 1.30 3.50m 1° manche 
2° manche 

2db   of 1db+1tri 
1 db 

350m/min       16 

 
• In de finale worden steeds minimum twee rechtes voorzien met de maximale hoogte. 
• In de finale zijn er steeds zoveel prijzen als er deelnemers zijn (behalve bij de Seniors). 
• In de eerste manche van de finale mogen de 16 beste combinaties deelnemen + de ex aequos voor de 16e plaats 

(strafpunten) 
• In de tweede manche van de finale mogen de 16 beste combinaties deelnemen + de ex aequos voor de 16e plaats 

(strafpunten en tijd van de eerste manche van de finale). 
• Bij de 4-jarigen komen alle foutlozen terug in de finale.  Indien dit aantal ontoereikend zou zijn (minder dan 35), dan 

kunnen de ex aequo’s met een bepaald aantal strafpunten ook toegelaten worden tot de finale.  Dit zal beslist 
worden door de terreinjury tijdens het kampioenschap 

• Bij de 5-jarigen komen alle foutlozen terug in de finale.  Indien dit aantal ontoereikend zou zijn (minder dan 35), dan 
kunnen de ex aequo’s met een bepaald aantal strafpunten ook toegelaten worden tot de finale.  Dit zal beslist 
worden door de terreinjury tijdens het kampioenschap 

• Bij de 6-jarigen komen 35 combinaties terug in de finale.  In elk geval komen alle dubbel foutloze terug en in geval 
van ex aequo boven de 35 met strafpunten, zal de tijd van de tweede omloop doorslaggevend zijn om de precieze 35 
te bepalen. 

• Bij de 7-jarigen komen 25% van de gestarte combinaties van de eerste kwalificatie terug in de finale.  In elk geval 
komen alle dubbel foutloze terug en in geval van ex aequo boven de 25% met strafpunten, zal de tijd van de tweede 
omloop doorslaggevend zijn om de precieze 25% te bepalen. 

 
7.1.7. Toekenning der punten 
 
7.1.7.1. Eerste proef 
 
• Alle categorieën behalve YR & Seniors  
De door de combinatie bekomen strafpunten in de eerste proef en de tweede proef worden opgeteld. Bij opgave of 
uitsluiting krijgt deze combinatie 100 strafpunten meer dan het slechtste resultaat. 
 
• Young riders en seniors 
De resultaten bekomen door elke ruiter zullen omgezet worden in punten door de tijd van elke ruiter met 0.5 te 
vermenigvuldigen.  De bekomen score moet worden naar boven of beneden afgerond naar de tweede decimaal.   De tweede 
decimaal zal naar boven afgerond worden vanaf 0.005 en naar beneden vanaf 0.0049. 
De ruiter met het laagste aantal punten na deze omzetting zal 0 strafpunten krijgen, de anderen krijgen het aantal strafpunten 
afgeleid van het verschil tussen elk van hun en de leidende ruiter.  
Bij uitsluiting van een ruiter of wanneer deze zijn omloop om één of andere reden niet afmaakt, zal hij hetzelfde aantal 
strafpunten krijgen dan de zwaarst bestrafte ruiter plus 20.  Het toevoegen van de 20 strafpunten gebeurt nadat de 
tijdsverschillen zijn omgezet in strafpunten. 



 

  

 
7.1.7.2. Tweede proef 
 
De door de combinatie bekomen strafpunten in de eerste proef en de tweede proef (zonder chrono) worden opgeteld. Bij 
opgave of uitsluiting krijgt deze combinatie 100 strafpunten meer dan het slechtste resultaat. 
 
7.1.7.3. Finale 
De door de combinatie bekomen strafpunten in het totaal na de 2 manches worden opgeteld bij de behaalde punten (na 
1e en 2e proef) 

 
7.1.7.4. Goud, zilver en brons 
De combinaties worden gerangschikt volgens hun totaal punten. De combinatie met de minste punten wordt Belgisch 
Kampioen en zo verder voor zilver en brons. In geval van ex-aequo in punten voor één der medailles wordt een barrage 
op chrono verreden over een verkort parcours van de finaleproef.  
 
7.1.8. Prijzen 
 
Categorie 1ste Proef 

minimum 
2e Proef 
minimum 

Finale 
Minimum 

Troosting 
Minimum 

Pony’s - - 1.400 € Naargelang hoogte proef 

Scholieren - - 1.750 € 300 € 

Juniors - - 3.750€ 750€ 

Young Riders - - 5.250€ 750€ 

Seniors 10.000€ 10.000€ 0€ 0€ 

30.000€ voor de eerste 9 van het eindklassement 
Vanaf plaats 10 van het eindklassement tot het aantal combinaties die de tweede 

manche van de finale het parcours beëindigd hebben wordt er 500€ per combinatie 
voorzien. 

7-jarigen - - 12.500€ (*) 1.250€ 

6 jaar 30€ voor 
foutlozen 

30€ voor 
foutlozen 

6.500€ (*) 1.250€ 

5 jaar 30€ voor 
foutlozen 

30€ voor 
foutlozen 

3.500€ (*) 1.250€ 

4 jaar 25€ voor 
foutlozen 

25€ voor 
foutlozen 

3.500€ (*) - 

Veteranen - - 900€ 300€ 

Amazones - - 2.000€ 500€ 

Indien een organisator hogere prijzengelden wenst uit te keren, is dit ten laste van deze organisator. 
(*) Bij de 4-5-6-7- jarigen is het prijzengeld finale voorzien voor het eindklassement van het kampioenschap. 
 
7.1.9. Allerlei 
 
• De paarden van het Kampioenschap, mogen niet aan andere proeven op die wedstrijd deelnemen. 
• Een ruiter die, na de eerste proef niet langer wenst deel te nemen aan het Kampioenschap mag met zijn paard 

deelnemen aan andere proeven indien deze voorzien zijn. 
• De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren bij de Liga van de ruiter voor de sluitingsdatum. 
• Op de kalender heeft het kampioenschap scholieren, Juniors, young riders, Seniors en veteranen voorrang. Dit 

betekent dat er op dezelfde datum geen andere wedstrijden georganiseerd mogen worden voor deze 
leeftijdscategorie. 

• Een organisator kan beslissen een warming-up ronde te voorzien.  Indien deze wordt voorzien, is deze niet verplicht 
en inbegrepen in het forfaitair inschrijvingsgeld. 

 
7.2. Bekers van België 
 
7.2.1.. Algemeenheden 



 

  

De Bekers kunnen voorzien worden voor seniors, amazones, young riders, juniors, scholieren, pony’s en 7-jarigen. 
 
 
7.2.2. Kwalificatie 
7.2.2.1 Ruiters 
• Bekers van België zijn voorbehouden aan ruiters houder van een geldige door één van de Liga’s afgeleverde licentie 

(geen weekendlicentie). 
• Buitenlanders kunnen dus ook starten in de beker indien zij in het bezit zijn van een geldige nationale Belgische 

licentie voor de desbetreffende leeftijdscategorie. 
• De Commissie kan kwalificatienormen vastleggen. 
 
7.2.2.2. Paarden 
De paarden moeten geimmatriculeerd zijn zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement. De Commissie Springen bepaalt 
de voorwaarden (minimum punten).  Deze handicap zal vermeld worden in het vraagprogramma. De ruiters mogen 
maximum met twee paarden/pony’s deelnemen in de kwalificatieproeven en met één paard in de finale. 
 
7.2.3. Wedstrijdverloop en puntentelling 
 
De Bekerwedstrijden worden verreden over drie dagen minimum. 
1e proef:  Barema A  met herkansing (art.238.2.2)  
2e proef:   Barema A op chrono zonder herkansing (art. 238.2.1) .   
Finale:   Barema A met 2 manches op chrono (art. 273.3.3.1) met in de tweede manche 25% van de deelnemers 

en in elk geval alle foutloze van de eerste omloop in de finale.  Rangschikking volgens art 273.4.3. 
 
In de tweede proef mogen alle combinaties starten die de basisomloop van de eerste proef beëindigden (niet uitgesloten 
of opgegeven). Om in de finale te kunnen starten dienen de combinaties ook de tweede omloop beeindigd hebben (niet 
uitgesloten of opgegeven).  In de finale mogen maximaal de 40 beste combinaties van het voorlopige klassement na de 
twee proeven deelnemen.  In elk geval mogen 50% van de starters terugkomen in de finale met een minimum van 16 en 
een maximum van 40 in de eerste manche van de finale.   Bij het maximumaantal dient men wel rekening te houden met 
eventuele ex aequo’s in de tussenstand die dan ook finale mogen rijden (en waardoor we dus meer dan 40 starters 
zouden kunnen hebben in de finale). 
 
Het voorlopig klassement wordt bepaald volgens volgende methode: In de twee proeven ontvangt de eerste het aantal 
punten gelijk aan het aantal deelnemers in de eerste proef +1, de tweede het aantal punten gelijk aan het aantal 
deelnemers -1, de derde het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers - 2 enzovoort. Voor de 2e manche en de 
finale is de startorde de omgekeerde volgorde van de tussenstand.  Bij afmeldingen kan er verder aangevuld worden met 
de volgende in de tussenstand van het klassement tot het voorziene aantal is bereikt. 
 
De winnaar van de finale is de winnaar van de Beker van België. 
 
7.2.4. Inschrijvingen 
 
7.2.4.1. Inschrijvingen per proef 
Voor inschrijvingen en prijzengelden gelden de bepalingen van de Gold League wedstrijden (afhankelijk van de hoogte). 
 
7.2.4.2. Forfaitaire inschrijvingen 
In geval van forfaitaire inschrijving, dient de organisator een troosting te voorzien. 
 
• Indien verplichte stalling 

Categorie Inleg 

Seniors 275€ 
Young Riders 235€ 
Juniors 210€ 
Amazones/Veteranen 210€ 
Children 180€ 
Pony’s 160€   

 
• Zonder stalling 

Categorie Inleg 

Seniors 150€ 



 

  

Young Riders 110€ 
Juniors   85€ 
Amazones/Veteranen   85€ 
Children   55€ 
Pony’s   35€ 

 
 
 
7.2.5. Allerlei 
 
• De organisator mag de paarden die deelnemen aan de Beker van België verplichten om ter plaatse in box te 

verblijven voor de duur van de Beker. 
• Een combinatie die deelneemt aan de Beker van België mag dezelfde dag aan geen andere proeven deelnemen. 

 



 

  

BIJLAGE I Juryleden, Parcoursbouwers en Stewards 
 

I.1. JURYLEDEN 
 

I.1.1. Algemene Bepalingen 
• Een jurylid mag geen deel uitmaken van een terreinjury van een hoger niveau dan het niveau waartoe hij/zij behoort. 
• Een Jurylid die zich niet houdt aan deze regel, alsook aan al de regels uitgevaardigd door de Commissie Springen van de 

KBRSF, Liga’s en Provinciale/Groeperingen kan in zijn/haar functie worden geschorst of naar een lagere categorie worden 
gebracht door een administratieve beslissing van de Commissie Springen van de KBRSF. Het dossier kan tevens worden 
overgemaakt aan de Disciplinaire Commissie via de Secretaris Generaal. Alleen de Commissie Springen heeft het recht om, in 
uitzonderlijke gevallen, afwijkingen toe te staan. In dringende gevallen kunnen de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de 
verantwoordelijke voor de officials van de Commissie Springen van de KBRSF, alleen handelend, eveneens een uitzondering 
toestaan. 

• De respectievelijke Liga’s hebben aan de Commissie Springen van de KBRSF het beheer, de vorming, de vervolmaking en de 
benoeming van juryleden, Steward en Parcoursbouwers toevertrouwd van het niveau senior judge (level 3).  De lagere 
levels (level 1 en 2) worden autonoom beheerd door de liga’s volgens bijgaande richtlijnen. 

• Beslissingen over benoemingen, worden aan betrokkenen meegedeeld door de Liga waar ze aangesloten zijn. 
• Officials in functie dienen zich ten allen tijde waardig te gedragen in overeenstemming met het mandaat dat ze uitoefenen. 

Alcoholgebruik kan gesanctioneerd worden. 
 
I.1.2. Niveaus van juryleden 
 
I.1.2.1. Level 1 – Junior Judge 
• De Junior Judge wordt voorgedragen door de provinciale groepering of provinciaal bestuur aan de commissie springen 

van de liga. 
• In het eerste kwartaal van elk jaar wordt er een cursus georganiseerd indien er minstens 5 kandidaten zijn voor de opleiding tot 

Junior Judge. 
• Deze cursus behelst één dag of twee avonden algemene opleiding rond de werking van de jurytoren, gebruikte 

systemen, chronometrage en wordt afgerond met een examen. 
• Op dat examen dient de betrokken persoon minimaal 70% te halen om te slagen en benoemd te worden 
• Na benoeming kan deze Junior Judge optreden als  rechter op wedstrijden van lager niveau.  
• De Junior Judge dient zich tevens verplicht aan te sluiten bij één van beide liga’s als Junior Judge voor aanvang van de 

cursus. 
• De Junior Judge dient minimaal de taal te spreken van de liga waartoe hij wenst te behoren en bij voorkeur beide landstalen. 
 
I.1.2.2. Level 2 - Judge 
• Na minimum 20 wedstrijddagen of minimaal twee jaar actief (met daarin dan 30 wedstrijddagen) als Junior Judge kan de Junior 

Judge door de provinciale groepering of provinciaal bestuur of Liga voorgedragen worden tot deelname aan de cursus judge.   
De Junior Judge dient minimaal één der beide landstalen machtig te zijn. 

• Cursus 
• Ingangsexamen (basiskennis Junior Judge) dient afgelegd te worden met een minimaal resultaat van 70%.  In dit 

ingangsexamen zal eveneens de talenkennis getest worden.  Dit is geen open boek examen. 
• Tweedaagse cursus of vier avonden met volgende eindtermen 

� Algemeen wedstrijdreglement FEI en nationale bepalingen 
� Algemene basisprincipes stewarding 
� Algemene kennis structuur van de paardensport in België 

• Na de cursus volgt een open boek examen waarbij de cursist dient te slagen met een minimaal resultaat van 70% 
• Deliberatie is mogelijk voor percentages tussen 60 en 70% 

 
I.1.2.3. Level 3 – Senior Judge 
• Na minimum 45 wedstrijddagen of minimaal twee jaar actief (met daarin dan 30 wedstrijddagen) als judge op wedstrijden kan 

de judge door de provinciale groepering of provinciaal bestuur of door de liga voorgedragen worden tot deelname aan de 
cursus Level 3 –Senior Judge.   De judge dient lid te zijn van de liga waartoe de provinciale behoort die de voordracht doet   De 
judge dient minimaal beide landstalen alsook Engels machtig te zijn.. 

• Cursus 
• Ingangsexamen (kennis judge) dient afgelegd te worden met een minimaal resultaat van 70%.  In dit 

ingangsexamen zal eveneens de talenkennis getest worden.  Dit is geen open boek examen. 
• Driedaagse cursus of zes avonden met volgende eindtermen 

• Specifieke reglementering bijzondere nationale wedstrijden 
• Reglementering kampioenschappen, bekers 



 

  

• Uitgebreide kennis nationale reglementering 
• Kennis disciplinair reglement 
• Kennis proeven jonge paarden en specifieke reglementering 
• Stewarding – opfrissing 
• Samenwerking secretariaat-jury-parcoursbouwer-organisator 
• Opmaak timing en opmaak wedstrijdverslag 
• Wat doet een voorzitter van de jury – rolbepaling 
• Reglementering van eigen Provinciale 

• Na de cursus volgt een open boek examen waarbij de cursus dient te slagen met een minimaal resultaat van 70% 
• Deliberatie is mogelijk voor percentages tussen 60 en 70% 

 
I.1.2.4. Level 4 – Federal Senior Judge 
• Na minimum 45 wedstrijddagen of minimaal twee jaar actief (met daarin dan 30 wedstrijddagen) waarvan minimaal 50% als 

voorzitter op provinciale wedstrijden kan de senior judge door de provinciale groepering of provinciaal bestuur of door de liga 
voorgedragen worden tot deelname aan de cursus Level 4 – Federal Senior Judge.   De judge dient lid te zijn van de liga 
waartoe de provinciale behoort die de voordracht doet   De judge dient minimaal beide landstalen alsook Engels machtig te zijn. 

• Cursus 
• Ingangsexamen (kennis senior judge) dient afgelegd te worden met een minimaal resultaat van 70%.  In dit 

ingangsexamen zal eveneens de talenkennis getest worden.  Dit is geen open boek examen. 
• Gekoppeld aan dit ingangsexamen is er een mondelinge test die aftoetst welke ervaringener opgedaan werden als 

senior judge en wordt er een profielschetsing gedaan door de ondervragers.  Onder meer de directeur KBRSF 
en/of Secretaris-Generaal KBRSF en/of (onder)voorzitter springcommissie zullen deze profielschetsing doen alsook 
één of meerdere examinatoren.  In elk geval zullen drie verschillende gesprekken plaatsvinden. 

• Het slagen in het ingangsexamen en het positief advies van de profielschetsing zullen toelating geven tot de cursus 
Federal Senior Judge. 

• Tweedaagse cursus of vier avonden met volgende eindtermen 
• Algemene werking paardensport in Vlaanderen, Wallonië, België 
• Uitgebreide kennis werking FEI 
• Internationale reglementering 
• Vaardigheden voorzitter 
• Communicatie en omgaan met externe personen o.a. wedstijdsecretariaat 
• Crisismanagement 
• Omgaan met pers 
• Diergeneeskundige 
• Algemene en Juridische reglementen 

• Na de cursus volgt een open boek examen waarbij de cursus dient te slagen met een minimaal resultaat van 70% 
• Deliberatie is mogelijk voor percentages tussen 60 en 70% 

 
I.1.2.5. (Kandidaat) Internationaal Jurylid 
De KBRSF springcommissie zal jaarlijks nagaan, op basis van positieve beoordelingen van reglementen, talenkennis en 
algemeen profiel, welke Federal Senior Judges na minimaal drie jaar activiteit (waarin minstens 40 wedstrijddagen 
werden volmaakt waarvan minstens 50% als voorzitter van de jury op een wedstrijd van nationaal niveau) kunnen 
voorgedragen worden om de FEI cursus internationaal jury te volgen.  
 
I.1.2.6. Evaluatie 
De commissie springen zal jaarlijks een evaluatie doen van de juryleden.  Deze evaluatie kan tot gevolg hebben dat 
juryleden naar een lager niveau teruggebracht worden.  

o Voor de levels 1, 2 en 3 is het de springcommissie van de liga die beslist 
o Voor het level 4 is het de nationale springcommissie die beslist 

 

I.1.3. Kwalificaties van juryleden 
 

I.1.3.1. Als Jurylid 

 

 Level 1 

Junior Judge 

Level 2 

Judge 

Level 3 

Senior Judge 

Level 4 

Federal Senior Judge 

Sub Prov  Ja Ja Ja Ja 

Prov Ja (*) Ja Ja Ja 



 

  

Liga Neen Ja Ja Ja 

Nationaal & 
Cyclus 

Neen Nee Ja Ja 

Internationaal Neen Nee Neen Ja (**) 

(*) Onder toezicht van een gekwalificeerde rechter minimum Level 2 (judge) 

(**) Minimum aantal Internationale Juryleden te eerbiedigen per piste met internationale proeven. De federal senior judge (level 4) 
kan internationaal jureren op events zoals gedefinieerd door FEI. 
 

I.1.3.2. Als voorzitter 

 

 Level 1 

Junior Judge 

Level 2 

Judge 

Level 3 

Senior Judge 

Level 4 

Federal Senior Judge 

Sub Prov Neen Ja Ja Ja 

Prov Neen Neen Ja Ja 

Liga Neen Neen Ja Ja 

Nationaal & 
Cyclus 

Neen Neen Neen Ja 

Internationaal Neen Nee Neen Neen 
  

I.1.3.3. Bijzondere nationale wedstrijden  
 
• Kampioenschapen Senioren 
Terreinjury :  Voorzitter :  Internationaal Jurylid of  Kandidaat International Jurylid 
      Jury leden :  Minimum Level 3 
Beroepsjury:  Voorzitter:  Internationaal of Kandidaat Internationaal of   
Internationaal honorair jurylid of op de lijst staan van gekwalificeerde personen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 
KBRSF. 
 
• Kampioenschapen Young Riders , Juniors, Pony’s en Jonge Paarden 
 
Terreinjury : Voorzitter : Minimum Level 4 
Juryleden :  Minimum Level 3 
Beroepsjury : Voorzitter :  Minimum Level 3 of op de lijst staan van gekwalificeerde personen goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur van KBRSF. 
 
I.1.4. Opleiding 
 

I.1.4.1. Cursus 
• De aanwezigheid op alle cursuslessen en gedeelten is verplicht. Bij een gerechtvaardigde afwezigheid op een cursusles (of 

gedeelte) kan men deelnemen aan het eindexamen, maar kan men daarna op het eindexamen niet positief gedelibereerd 
worden.  

• Afwezigheid, al dan niet gerechtvaardigd, aan 2 of meer cursuslessen (of gedeelten) ontneemt de mogelijkheid deel te 
nemen aan het eindexamen. 

• Inschrijvingen van kandidaten op cursussen kunnen uitsluitend gebeuren door Provinciale/Groepering  of Liga of door 
Commissie Springen KBRSF.  

• Cursussen en examens worden elk « paar jaar » ingericht voor promotie tot level 4 (Federal Senior Judge”) en  Level 
2 (“Judge”) en elk « onpaar jaar » voor Niveau  3 (“Senior Judge”) telkens na het einde van het buiten seizoen en 
voor het einde van het jaar.  In het begin van elk jaar zal er een cursus level 1 (“Junior Judge”) ingericht worden. 
(Zie het noodzakelijk  minimum aantal kandidaten) 

• Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien er een groot aantal kandidaten voorgedragen worden. Minimum 10 
op eenzelfde « leslocatie » en niveau. 

• Jaarlijks richt de Commissie Springen KBRSF, in samenwerking met de respectievelijke Liga’s, een vervolmakingcursus 
in. Deelname van alle Juryleden  is verplicht. Bij afwezigheid kan de Commissie Springen KBRSF administratieve 
sancties nemen en/of kwalificatie van het Jurylid herzien en/of deelname aan een opfrissing cursus en examen 



 

  

opleggen. Alle juryleden moeten de vervolmaking cursus volgen georganiseerd centraal door de Liga. Juryleden van 
de levels 1 (“Junior Judge”), level 2 (“Judge”) tot en met level 3 (“Senior Judge”) kunnen deze volgen bij een 
Provinciale vereniging die deze inricht op basis van het programma vastgelegd door de Nationale Commissie Springen 
en gegeven door een of meerdere monitors van de officiële lijst. 

 

I.1.4.2. Examens 
• De kandidaat welke twee opeenvolgende malen mislukt in de examens van hetzelfde niveau, zal pas na vier jaar en mits 

goedkeuring van de Commissie Springen van de KBRSF kunnen toegelaten worden om opnieuw de cursus te volgen en het 
examen van dat niveau af te leggen. 

• De Commissie Springen van de KBRSF houdt de lijst van de door haar gemachtigde examinatoren en lesgevers en het te 
geven programma en de inhoud ervan bij. De respectievelijke inrichtende Liga duidt telkens, uit die lijst, de monitor(s) aan die 
de cursussen zal (zullen) leiden en geven, en zorgt voor de praktische uitwerking. 

• Testen worden naamloos afgelegd. Ze worden tevens naamloos verbeterd. Pas na de eindbeslissing eventueel na deliberatie 
worden de namen kenbaar gemaakt. De test(en) worden verbeterd door de monitor(s) van de sessie. Een tweede 
verbetering wordt gedaan door de andere monitor indien er twee de sessie gaven of anders een tweede “verbeteraar” van 
de lijst van monitors.  

• De resultaten van de examens zullen na afloop eveneens meegedeeld worden aan de cursisten ter bespreking. 
•  Op het einde van die vergadering, na de opening van de respectievelijke “naamloze” omslagen, worden de bevindingen 

voorgelegd aan de Commissie Springen KBRSF. 
•  De resultaten van de examens zullen officieel kenbaar gemaakt worden door de respectievelijke Liga’s. 
• De benoemingen gebeuren eenmaal per jaar, na het outdoor seizoen en voor het einde van het jaar. Een deelnemer kan 

steeds zijn examen achteraf inkijken, mits afspraak te nemen met een  van de monitor(s) van de sessie. Kopieën ervan 
nemen is echter niet toegestaan. 

• De deelnemer heeft het recht in beroep te gaan voor de Raad van Bestuur van KBRSF mits omstandige redenen schriftelijk op 
te geven aan de Secretaris Generaal van KBRSF. 

 

I.1.5. Praktische bepalingen 
 
I.1.5.1. Vervangingen 
Wanneer een jurylid, steward int. of Parcoursbouwer verhinderd is om op een wedstrijd op te treden, dan moet hij persoonlijk 
de inrichter en de verantwoordelijke van de officials in de Commissie Springen van de KBRSF of Liga of Groepering/ Provinciale 
hiervan op de hoogte brengen en zelf een vervanger voorstellen van het gepast niveau. 
 
I.1.5.2. Verslag van de activiteiten. 
Jaarlijks zal ieder jurylid een activiteitenlijst doorgeven aan de liga waarvan hij/zij lid is.  Deze lijsten zullen gebruikt worden om 
de activiteiten aan te tonen die nodig zijn om aan cursussen deel te nemen of het niveau te behouden.  Op deze activiteitenlijst 
dienen (naast de naam van de official en zijn lidnummer en de liga waarvan hij lid is) volgende zaken opgenomen te worden 

• Niveau wedstrijd 

• Wedstrijdlocatie 

• Organiserende club 

• (Sub)Provinciale (indien (sub)provinciale wedstrijd) of liga (indien wedstrijd hoger dan provinciaal) 

• Datum van de wedstrijd 

• Naam van de voorzitter van de jury indien verschillend dan de naam van de persoon 

• Uitgeoefende functie tijdens die wedstrijd (chrono, jury, voorzitter, steward) 
 
I.1.5.3. Inactiviteit 
Een rechter die gedurende meer dan een jaar niet heeft gefungeerd op zijn niveau, daalt een niveau.  Het jurylid kan wel 
opnieuw de cursus volgen.  Hij/zij dient wel te voldoen aan de ingangscriteria en slagen in het examen.  Dit geldt ook 
voor een rechter die niet de jaarlijkse verplichte bijscholing volgt.  De springcommissie KBRSF of liga (afhankelijk van het 
niveau) kan hierop uitzonderingen toestaan mits gegronde reden. 
 
I.1.5.4. Kledij 
• Een jurylid zal bij voorkeur in sobere tinten gekleed zijn. Een mantelpak, een broekpak of een hemdjurk voor de 

dames, voor de heren een blauwe blazer met grijze broek of een donker kostuum.  Voor de heren is das verplicht. 

• Bij uitzonderlijk warm weer kan de terreinjury, op verzoek van de deelnemers, en mits goedkeuring van de inrichter, 
uitzonderlijk toelating geven om zonder vest te rijden. Het FEI reglement ter zake dient dan geëerbiedigd te worden. 
In dit geval mogen ook de juryleden hun vest uitlaten.  



 

  

• Jeans, sweaters, T shirts, dikke pull enz. worden niet gedragen als men een officiële functie uitoefent. 
 

I.1.5.5. Leeftijd 
• Om deel te nemen aan een cursus dient men meerderjarig te zijn. 
• Juryleden die 70 jaar geworden zijn behouden in elk geval het niveau level 1,2 of 3 en mogen in dit level verder 

jureren indien de provinciale/groepering hiermee akkoord gaat en op voorwaarde dat ze dit niveau reeds hadden. 
• Juryleden die het niveau 4 hebben en willen blijven jureren, dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan de 

nationale springcommissie die hen de toelating kan geven om het niveau 4 te behouden op basis van de reed 
geleverde prestaties en de fysieke en mentale toestand.  De verlenging wordt gegeven voor maximaal 2 jaar en er 
kan maximaal twee keer een verlenging gegeven worden. 

• Voor de internationale juryleden gelden uiteraard de FEI reglementen ter zake.   
• Een promotie is niet meer mogelijk indien men de leeftijd van 70 jaar heeft overschreden. 
• Aangaande de leeftijdsbeperkingen kunnen afwijkingen toegestaan worden door de nationale springcommissie. 
 
I.2. Parcoursbouwers 
 
I.2.1. Voorwaarden om te worden aanvaard als kandidaat : 

- Lid zijn van een van de twee liga’s 
- Bepaalde ervaring hebben (hulp in de piste, ruiter …) 
- Kandidatuur moet worden voorgesteld door een Provinciale / Groepering of door een pistebouwer minimum 

niveau 3 

I.2.2. Voorwaarden om niveau 1 te bereiken 
- Introductie cursus volgen (programma opgesteld door KBRSF) 
- Lukken in de eindtest van deze cursus; 
- Minimum 5 wedstrijden op provinciaal niveau assisteren met verschillende parcoursbouwers van minimum niveau 

CN 
- Een activiteitenlijst ( zie bijlage) van deze 5 wedstrijden invullen 

- Na deze stage kan de kandidaat zijn kandidatuur indienen via zijn Liga aan de SC die zal beslissen over de 

definitieve benoeming tot niveau 1. 

 
I.2.3. De verschillende niveaus 
 
I.2.3.1. NIVEAU 1 

• Toegelaten omlopen te bouwen op subprovinciaal niveau tot een hoogte van 110 cm. 
• Hij moet gedetailleerde (hoogten en afstanden) plans en resultaten, van wedstrijden dat hij heeft gebouwd, laten 

geworden aan de commissie. 
• Hij moet de stages en vervolmaking cursussen (praktijk in piste, plannen tekenen en presentaties/discussies) 

volgen ingericht door de nationale commissie. 
• Een activiteitenlijst invullen. 
• Op het einde van min 2 jaar en een minimum van 32 wedstrijd dagen, kan hij zijn aanvraag tot promotie indienen 

bij de SC van de liga’s . 
• Na het indienen en aangenomen van zijn aanvraag moet de pistebouwer minimum 2 wedstrijden bouwen van het 

beoogde niveau 2 onder toezicht van verschillende pistebouwers van min niveau 3. 
• Indien de verslagen positief zijn, zal de Commissie Springen van de Liga beslissen over zijn benoeming tot niveau 

2. 

I.2.3.2. NIVEAU 2 

• Toegelaten omlopen te bouwen in Provinciale/groepering tot een hoogte van 1,30 m.. 
• Hij moet gedetailleerde (hoogten en afstanden) plans en resultaten, van wedstrijden dat hij heeft gebouwd, laten 

geworden aan de commissie. 
• Een activiteitenlijst ( zie bijlage) invullen 
• Hij moet de stages en vervolmaking cursussen  volgen ingericht door de nationale commissie. 
• Hij moet een pistebouwer assisteren tijdens wedstrijden van een hoger niveau teneinde ervaring op te doen. 
• Na 2 jaar en een minimum van 32 wedstrijd dagen, kan de pistebouwer zijn aanvraag tot promotie indienen bij 

de nationale commissie, die  zal  beslissen over zijn benoeming als “Kandidaat Nationaal” 
 
 



 

  

 

I.2.3.3. CN  - KANDIDAAT NATIONAAL 

• Toegelaten te bouwen zoals een pistebouwer niveau 2 maar zal worden uitgenodigd te “assisteren” op 
wedstrijden met proeven van 1,40m  (Silver/ Communautair 2) 

• De pistebouwer niveau “kandidaat nationaal” zal uitgenodigd worden, gedurende min 2 jaar en minimum 6 
wedstrijd dagen, op wedstrijden met proeven van 1,50 m (Gold) 

• Hij moet de stages en vervolmaking cursussen (reglementen en evolutie) ingericht door de nationale commissie 
springen.  

• Hij moet gedetailleerde (hoogten en afstanden) plans en resultaten, van wedstrijden dat hij heeft gebouwd, laten 
geworden aan de commissie. 

• Een activiteitenlijst ( zie bijlage) invullen 
• Indien de verslagen/ plannen positief geëvalueerd worden, zal de nationale Commissie Springen beslissen over 

zijn benoeming als pistebouwer niveau 3 
 

I.2.3.4. NIVEAU 3 

• Toegelaten omlopen te bouwen tot een hoogte van  1.40m  (Silver / Communautaire 2) 
• Duurtijd van en op dit niveau is minimum 2 jaar/32 wedstrijddagen. 
• De pistebouwer niveau 3 zal uitgenodigd worden om te « assisteren » op wedstrijden met proeven van 1.50 m 

(Gold) met 6 wedstrijd dagen / jaar. 
• Hij moet gedetailleerde (hoogten en afstanden) plans en resultaten, van wedstrijden dat hij heeft gebouwd, laten 

geworden aan de commissie. 
• Hij moet de stages en vervolmaking cursussen volgen, ingericht door de nationale Commissie Springen. 
• Na zijn aanvraag tot promotie te hebben ingediend, moet de pistebouwer 2 wedstrijden bouwen van het niveau 4 

dat hij wilt bereiken, onder toezicht  van verschillende pistebouwers van minimum niveau 4 en positieve 
verslagen.  

• Na 2 jaar en minimum 32 wedstrijd dagen op dat niveau, mag de pistebouwer zijn aanvraag indienen bij de 
nationale Commissie Springen dat zal beslissen over zijn benoeming tot het niveau 4. 

 
I.2.3.5. NIVEAU 4 

• Toegelaten al de proeven op nationaal niveau te bouwen, rekening houdend met de artikels daarover voorzien in 
het nationaal reglement. 

• Volgen van vervolmaking cursussen (reglementen en evolutie) ingericht door de nationale Commissie Springen is 
noodzakelijk.   

• Met een minimum van 10 wedstrijden op dat niveau, mag de pistebouwer zijn kandidatuur stellen tot het 
internationaal niveau bij de nationale Commissie Springen die zal beslissen of ze deze doorgeeft aan FEI. 

I.2.4. Algemeenheden 
 

• jaar inactiviteit op zijn niveau  � een niveau lager 
• Tijdens zijn stage zal de kandidaat een lijst krijgen van wedstrijden waarin hij zal kunnen kiezen volgens zijn 

beschikbaarheid 
• Officials in functie dienen zich ten allen tijde waardig te gedragen in overeenstemming met het mandaat dat ze 

uitoefenen. Alcoholgebruik kan gesanctioneerd worden. 
 
I.2. Stewards 
 

• Juryleden die minimaal Level 2 hebben behaald, kunnen ook optreden als nationaal steward op nationale 
wedstrijden (waaronder jeugd, gold, jonge paarden, ...). 

• Officials die FEI International Stewarding levels behaald hebben, kunnen ook op wedstrijden fungeren als 
steward. 

• Stewards die geen jureercyclus gevolgd hebben of stewards die niet het vereiste jureerniveau hebben om als jury 
op nationale wedstrijden aan te treden, kunnen wel als steward ingeschakeld worden en zijn als dudanig 
aanvullend aan het jurykorps. 

• Officials in functie dienen zich ten allen tijde waardig te gedragen in overeenstemming met het mandaat dat ze 
uitoefenen. Alcoholgebruik kan gesanctioneerd worden. 

 



 

  

BIJLAGE II Nationale Cyclus Jonge Paarden 
 
II.1. Ruiters 
De Nationale Cyclus Jonge Paarden is voorbehouden aan ruiters met een geldige VLP of LEWB licentie J08, J13 , J15 of 
J16. 

 
II.2. Paarden 
De Nationale Cyclus Jonge Paarden staat open voor 4-,5-,6- en 7-jarige paarden, ingeschreven bij de geboorte in een 
stamboek erkend door de W.B.F.S.H. en geldig geïmmatriculeerd bij de KBRSF. Alle paarden die ingeschreven worden 
voor de cyclus moeten identificeerbaar zijn door middel van een microchip. 

 
II.3. Aantal paarden per ruiter en per proef 
Elke ruiter kan een onbeperkt aantal paarden starten, zowel bij de 4-,5-,6- en 7-jarige paarden. 

 
II.4. Wedstrijden 
Er worden maximum 12 wedstrijden (manches) in de Nationale Cyclus Jonge Paarden georganiseerd. Enkel de uitslagen 
van de eerste 10 deelnames zullen in acht genomen worden voor de puntentoekenning van de algemene rangschikking.  

 
II.5. Wedstrijdprogramma 
De Manches van de Nationale Cyclus Jonge Paarden worden verreden tijdens 3-daagse wedstrijden met volgend 
standaard programma.  
• 1ste dag : 4- jarigen 
• 2e dag : 5- jarigen 
• 3e dag : 6- jarigen en 7- jarigen 

 
• Dit programma kan aangevuld worden met nationale of communautaire (Silver of C2) proeven dit onder 

verantwoordelijkheid van de respectievelijke  Liga’s (VLP of LEWB) 
• Wedstrijden waar slechts gebruik gemaakt wordt van één piste, wordt steeds gestart met cyclusproeven om de 

garantie te bieden dat de jonge paarden zeker kunnen lopen. Enkel de proef voor 7-jarige paarden kan vooraf 
gegaan worden door een andere proef. 

 
II.6. Inschrijvingen 
 
6.1. Basisinschrijvingen   

 
1.1.1 De sluitingsdatum is 10 maart 2013 
1.1.2 Enkel paarden, die geldig geïmmatriculeerd zijn bij de KBRSF en met hun microchipnummer identificeerbaar zijn 

kunnen worden ingeschreven. De immatriculatie is niet inbegrepen in de prijs van de basisinschrijving  van de 
Nationale Cyclus. De verantwoordelijke van het paard kan op de website www.equibel.be controleren 
of de KBRSF beschikt over de nodige informatie zoals microchipnummer, stamboeknummer, 
geboortedatum, afstamming, enz... Indien dit niet het geval is, is het zijn verantwoordelijkheid om 
ontbrekende informatie zo snel mogelijk aan de KBRSF te bezorgen. 

1.1.3 Als basisinschrijving dient voor 2013 per paard een éénmalig en forfaitair bedrag te worden betaald via online 
inschrijving langs de website www.equibel.be . In dit bedrag is het hoofdstelnummer inbegrepen.  

• voor 4-jarige paarden :  € 68,25 (€ 65,00 + 5% online inschrijving) 
• voor 5-jarige paarden :  € 89,25 (€  85,00 + 5% online inschrijving) 
• voor 6- jarige paarden :  € 126,00 (€ 120,00 + 5% online inschrijving) 
• voor 7- jarige paarden :  € 141,75 (€ 135,00 + 5% online inschrijving) 

1.1.4 De betaling van de basisinschrijvingen mag ook gebeuren contant op het secretariaat VLP of LEWB (NIET BIJ 
KBRSF) of per overschrijving aan de Liga met vermelding van immatriculatienummer, naam paard en 
leeftijdscategorie. De inschrijvingsbedragen zijn dan als volgt : 

• voor 4-jarige paarden :  €   85,00  
• voor 5-jarige paarden :  €  105,00  
• voor 6- jarige paarden :  €  140,00  
• voor 7- jarige paarden :  €  155,00 

1.1.5 Na de sluitingsdatum van de basisinschrijvingen (10 maart 2013) wordt het inschrijvingsforfait volgens wijze 
van betaling verhoogd met € 21,00 (€ 20,00 + 5%) per paard via online en € 25.00 per paard via offline. 

1.1.6 Een basisinschrijving kan steeds ter plaatse op de wedstrijd gebeuren. 
1.1.7 Een forfaitair inschrijvingsbedrag wordt nooit terugbetaald, noch overgedragen op een ander paard. 
6.2. Inschrijvingen per proef   

 



 

  

Naast de forfaitaire en éénmalige basisinschrijving, dient voor elke proef van de Nationale Cyclus ingeschreven te worden 
volgens de normale procedure van uw liga. De inschrijving per proef bedraagt: 

        Online                  Offline 
• voor 4- jarige paarden:  € 10,00 + 5 %  15 € 
• voor 5- jarige paarden:   € 15,00 + 5 %  20 € 
• voor 6- jarige paarden:  € 20,00 + 5 %   25 € 
• voor 7- jarige paarden:  € 30,00 + 5 %  35 €. 

 
II.7. Hoofdstelnummer 
Bij de eerste deelname dient per paard een hoofdstelnummer te worden afgehaald.  Dit hoofdstelnummer is inbegrepen 
in de basisprijs.  Men bekomt dit op het wedstrijdsecretariaat en dient te worden gedragen door hetzelfde paard tijdens 
alle proeven van de Nationale Cyclus.  Indien de ruiter, om eender welke reden dit hoofdstelnummer verliest, dient hij 
een nieuw aan te kopen aan de kostprijs van € 5,00. 

 
II.8. Startorde 
Er zal gestart worden in groepen van 35 combinaties per uur. Dit betekent dat startnummer 1 tot en met 35 in het eerste 
uur starten, 36 t.e.m. 70 in het tweede uur, enz. De startlijst wordt gepubliceerd op volgende websites www.equibel.be, 
www.vlp.be en www.lewb.be vanaf de dinsdag  vóór elke wedstrijd, en eveneens op de wedstrijd zelf. De startvolgorde 
dient strikt nageleefd te worden enkel binnen de groep kan mits toelating van de voorzitter van de terreinjury, 
gewijzigd worden. 
 
II.9. Startorde goedgekeurde dekhengsten 
De 4 en 5 jarige goedgekeurde dekhengsten zullen gegroepeerd starten na groep 3 als gestart wordt om 9u en na groep 
4 als gestart wordt om 8u. Behalve indien de hengst wordt ingeschreven in het basis gedeelte. Dus niet in het gedeelte 
van de goedgekeurde hengsten. 

 
II.10. Controles 
10.1. Anti - dopingcontroles kunnen uitgevoerd worden.  Er zullen tevens controles gebeuren van de vaccinaties alsook 

van de stamboekdocumenten. Bij eerste deelname dient men de originele stamboekdocumenten, samen met het 
vaccinatieboekje te kunnen voorleggen aan de controlerende dierenarts.  De controlerende dierenarts zal dan een 
document aftekenen voor goedgekeurd. Dit document zal dan geldig zijn voor latere controles van 
stamboekdocumenten zodat de originele papieren niet telkens moeten voorgelegd worden aan de 
wedstrijddierenarts van de Nationale Cyclus. 

10.2. Paarden die niet geïmmatriculeerd zijn, kunnen ter plaatse geïmmatriculeerd worden mits betaling van € 75,00 en 
voorzien van de nodige papieren.  

 
II.11. Optoming 
Ook voor de proeven van de cyclus zijn de reglementen en voorzieningen voor de proeven van de jonge paarden van 
toepassing. Gelieve het reglement (ook Belgische uitbreiding) te lezen onder Artikel 257 Optoming (en bijhorende figuren 
ter verduidelijking). 

 
II.12. Pistebouwer – Voorzitter jury 
De pistebouwers van de wedstrijden van de Nationale Cyclus worden voorgesteld door de respectievelijke Liga en dienen 
gekozen te worden uit de specifieke lijst van pistebouwers voor jonge paarden goedgekeurd door de Nationale 
Springcommissie. 
De leden van de Terreinjury worden aangeduid door de organiserende Liga in samenspraak met de inrichter. Voor het 
niveau van de rechters wordt verwezen naar het Nationaal reglement Springen dat van toepassing is (zie CSN). 

 
II.13. Proeven 
• 4- jarige paarden : Barema A zonder herkansing (art.238.1.1) binnen de toegestane tijd (minimum 10, maximaal 12 

hindernissen). Uitsluiting na de derde ongehoorzaamheid. 
• 5- jarige paarden : Barema A zonder herkansing (art.238.1.1) binnen de toegestane tijd (minimum 10, maximaal 12 

hindernissen). Uitsluiting na de derde ongehoorzaamheid. 
• 6- jarige paarden : Barema A twee fasen (art 274.5.3). 
• 7- jarige paarden : Barema A twee fasen (art 274.5.3) of Barema A  met herkansing (art. 238. 2.2). Onmiddellijke 

herkansing is niet toegestaan. De herkansing wordt verreden na de proef of na de helft. Indien er geen foutloze zijn 
wordt de klassering gemaakt volgens artikel 238.2.1. 
 

II.14. Prijzengeld 
• 4- jarige paarden: 10€ per foutloze omloop 
• 5- jarige paarden: 20€ per foutloze omloop 



 

  

• 6- jarige paarden: € 1620,00 
o te verdelen € 375,00 - € 300,00 - € 240,00 - € 185,00 –€ 150,00 - € 130,00 - € 100,00 - € 85,00 – € 55,00 
o Volgprijzen € 40,00 
o 1 op 4 van de gestarte combinaties ontvangt prijzengeld. 

• 7- jarige paarden: € 1860,00 
o Te verdelen: (€ 425,00– € 345,00– € 275,00 – € 210,00– € 175,00– € 150,00– € 115,00– € 95,00– € 70,00) 
o Volgprijzen € 60.00 
o 1 op 4 van de gestarte combinaties ontvangt prijzengeld. 

 
II.15. Erelinten 
• 4- en 5-jarige paarden: voor paarden die een foutloze omloop hebben afgelegd, kan een erelint afgehaald worden op 

het wedstrijdsecretariaat. 
• 6- en 7-jarige paarden: erelinten zijn voorzien voor de eerste 8 paarden, die in piste komen voor  de prijsuitreiking. 

 
II.16. Puntentoekenning 
4- en 5- jarige paarden 

foutloze omloop   61 punten 
 1 tem 3 strafpunten  51 punten 

  4 strafpunten   41 punten 
  5 tem 7 strafpunten  31 punten 
  8 strafpunten   21 punten 
  meer dan 8 strafpunten  11 punten 
  uitsluiting of opgave  1 punt 
  

6- en 7- jarige paarden 
Basisomloop   idem 4- en 5- jarige paarden. 

  2de fase of herkansing 
foutloze omloop  20 punten 
1 tem 4 strafpunten 10 punten 
5 strafpunten en meer 0 punten 

  op basis van het eindklassement aan de eerste 10 geklasseerde 
   1ste geklasseerde 10 punten 
   2de geklasseerde 9 punten 
   enz. 
   10de geklasseerde 1 punt 

 
II.17. Eindklassement 
Wordt per leeftijdscategorie tot winnaar uitgeroepen van de Nationale Cyclus, het paard dat, bij optelling van de punten 
van zijn 10 eerste deelnames, het hoogst aantal punten behaalde.  In geval van gelijkheid van punten voor de 6- en 7-
jarige paarden wordt diegene winnaar die het hoogst aantal 1° plaatsen behaalde, daarna volgens de 2° plaatsen, enz…   
 
II.18. Inschrijving voor 1 proef zonder basisinschrijving voor de Nationale Cyclus 
Een paard zonder basisinschrijving  kan slechts eenmaal deelnemen. 
De inschrijving voor de proef moet gebeuren voor de sluitingsdatum van de wedstrijd behoudens voor paarden die 
ter plaatse eveneens hun basisinschrijving doen. 
De betaling gebeurt ter plaatse op het wedstrijdsecretariaat en bedraagt het dubbel van het normale inschrijvingsgeld 
voor de proef. De originele stamboekdocumenten, samen met vaccinatieboekje dienen verplicht te worden voorgelegd. 
Het paard moet geldig geïmmatriculeerd zijn bij de KBRSF. 

 
II.19. Kwalificatie voor Belgisch Kampioenschap 
Op het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden, worden volgende paarden rechtstreeks toegelaten in de respectievelijke 
finales van hun leeftijdscategorie op basis van de behaalde resultaten in de voorafgaande cycluswedstrijden.. 

• Bij de 4-jarigen kunnen alle eersten direct starten in de finale waar ze starten met 0 strafpunten. 
• Bij de 5-jarigen kunnen alle eersten direct starten in de finale waar ze starten met 0 strafpunten 
• Bij de 6-jarigen kunnen de top drie van het eindklassement van de cyclus direct starten in de finale waar ze 

starten met 0 strafpunten 
Het juiste aantal 4- en 5-jarigen die op die manier rechtstreeks naar de finale gaan zal bij publicatie van het 
vraagprogramma na goedkeuring door de springcommissie bepaald worden. 
 



 

  

Deze paarden krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de manches tijdens hun Belgisch Kampioenschap.  Hun 
resultaten in die manches zullen echter niet in rekening gebacht worden met het oog op de kwalificatie voor de finale en 
voor de einduitslag van het Belgisch Kampioenschap. 
In elk geval dienen deze paarden ook op de eerste wedstrijddag waarop de eersta manche van hun leeftijdscategorie 
wordt verreden ter plaatse gestald te worden en te verblijven gedurende de ganse tijd van het Belgisch Kampioenschap.  
Het niet volgen van deze bepaling zal de diskwalificatie tot gevolg hebben. 

 
II.20. Catalogus 
Op het einde van de cyclus wordt een catalogus uitgegeven waarin alle deelnemers en hun resultaten zullen opgenomen 
worden. Deze catalogus wordt gratis aangeboden aan de eigenaars tijdens het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden te 
Gesves. 

 
II.21. Beslissingen 
Elk onvoorzien geval zal soeverein beslecht worden door de Nationale Springcommissie.  Door hun inschrijving 
aanvaarden de eigenaars en ruiters van de ingeschreven paarden het  Reglement van de Nationale Cyclus. 



 

  

BIJLAGE III REGLEMENT 2013 GOLD LEAGUE  
 
III.1. Doelstelling 
 
KBRSF, VLP en LEWB willen met de Gold League wedstrijden een doorstroming garanderen van de sport naar een 
internationaal niveau.  Hiervoor wordt uitgekeken naar de beste accommodaties zodat ruiters en paarden ervaring 
kunnen opdoen op hogere omlopen om zo stap voor stap de overgang te maken naar topwedstrijden. 
 
III.2. Ruiters en Paarden 
 
1.1. Gold League wedstrijden staan open voor scholieren (proeven tot max. 1m35), junioren en senioren met een 

geldige VLP- of LEWB-licentie (minimaal J06 voor scholieren, J13 voor Juniors en J15/J16 voor Seniors).  Zij rijden 
in deze wedstrijden met geïmmaticuleerde paarden (zie algemeen reglement) die identificeerbaar zijn door 
middel van een microchip.  Afhankelijk van programma en datum kan de organiserende liga beslissen om ook J08 
licenties in deze wedstrijden of in bepaalde proeven toe te laten. 

1.2. Juniors kunnen starten in alle proeven (ook Grote Prijs). 
1.3. Buitenlandse gastruiters die wensen deel te nemen aan deze wedstrijden dienen een weekendlicentie van 100 

euro te betalen (met inbegrip van de decretaal verplichte sportverzekering) bovenop het normale 
inschrijvingsgeld. 

1.4. Elke ruiter kan maximaal 3 paarden per proef starten en elk paard kan twee oplopende proeven per dag lopen.  
In overleg met de nationale springcommissie kan er bij opmaak van het vraagprogramma hiervan afgeweken 
worden om specifieke redenen. 

 
III.3. De Wedstrijden 
 
3.1. Er worden een beperkt aantal wedstrijden outdoor georganiseerd.  Er bestaat de mogelijkheid deze wedstrijden 

ook indoor te organiseren tijdens de periode november tot maart. 
3.2. De wedstrijd wordt georganiseerd over drie wedstrijddagen met een vast programma zodat er een doorgroei 

binnen de reeksen wordt gegarandeerd. 
DAG 1   DAG 2   DAG 3 
1m20   1m20   1m25 
1m30   1m30   1m35 
1m40   1m40   1m45 Grote Prijs 

  
3.3. Indien het programma het toelaat en enkel met toelating commissie springen KBRSF, mogen bijkomende proeven 

gegeven worden. De kosten van deze bijkomende proeven vallen ten laste van de organisator. 
 
III.4. De Inschrijvingen 
 
4.1. De inschrijvingen voor deze wedstrijd gebeuren uitsluitend via het online inschrijvingssysteem en worden beperkt 

tot het aantal dat organiserende liga en organisator overeenkomen.  Een organisator heeft boven het maximum 
aantal paarden dat kan inschrijven recht op 20 combinaties (wildcards) per dag. Indien er tijdige afmeldingen zijn 
(voor aanvang van de wedstrijd) kunnen deze eveneens aangevuld worden door wildcards die worden 
aangeboden door de organisator. 

4.2. De inschrijvingen worden geopend drie dagen voor de sluitingsdatum.   
4.3. De inschrijvingstarieven zijn als volgt: 

1m20   20 € 
1m25   25 € 
1m30   30 € 
1m35   35 € 
1m40   40 € 
1m45   45 € 
1m45 GP  50 € 

 
III.5. Prijzengeld 
 

  25% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%  

            

TOTAAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volg 

Dag 1            



 

  

1m20 800 200 160 120 80 80 40 40 40 40 20 

1m30 1.000 250 200 150 100 100 50 50 50 50 30 

1m40 2.500 625 500 375 250 250 125 125 125 125 40 

             
Dag 2             

1m20 800 200 160 120 80 80 40 40 40 40 20 

1m30 1.000 250 200 150 100 100 50 50 50 50 30 

1m40 2.500 625 500 375 250 250 125 125 125 125 40 

             
Dag 3             

1m25 800 200 160 120 80 80 40 40 40 40 25 

1m35 1.250 312,5 250 187,5 125 125 62,5 62,5 62,5 62,5 35 

1m45 5.000 1250 1000 750 500 500 250 250 250 250 50 

 
 
III.6. De Organisator 
 
6.1. De wedstrijden van de Gold League worden enkel toegekend aan clubs die competitief lid zijn bij VLP of LEWB.  

Bovendien moeten zij beschikken over een geschikte sportaccommodatie.  Dat betekent onder meer een perfecte 
springbodem in piste en paddock die tegen alle weersomstandigheden bestand is en voldoende afmetingen heeft, 
voldoende parking en geschikt hindernismateriaal.  Het is bovendien aangewezen dat de club de nodige ervaring 
heeft met wedstrijden op niveau.  De nationale springcommissie zal in deze autonoom beslissen over het al dan 
niet toekennen van een bepaalde wedstrijd binnen de regio waarbij ook rekening gehouden wordt met het niet 
overbelasten van de kalender.   

6.2. Concrete afspraken met de organisator worden vastgelegd in een lastenboek dat door de organisator voor 
kennisname dient ondertekend te worden. 

6.3. Voor de geleverde inspanningen is er naar de organisator een onkostenvergoeding die uit twee delen bestaat : 
• 1.000 euro per dag voor te betalen onkostenvergoedingen aan medewerkers 
• 3,5 euro per gestarte combinatie 

6.4. Bij het vastleggen van de datum, dient de organisator een waarborg van 1500 euro te betalen aan de beherende 
liga.  Bij succesvol verloop van de wedstrijd wordt deze waarborg teruggestort en mee verrekend met de 
eindafrekening.  Indien deze waarborg niet betaald is voor de gestelde datum, wordt de wedstrijd van de 
kalender verwijderd en komt de datum vrij.  Deze waarborg blijft verworven door de liga ingeval van afgelasting.  
Enkel de commissie springen van de liga kan beslissen dat de reden van de afgelasting gerechtvaardigd is en 
aanleiding geeft tot terugbetaling van de waarborg. 

 
III.7. De Officials 
 
De organisator contacteert de nodige medewerkers voor de wedstrijd die voor zijn rekening de wedstrijd begeleiden. Voor 
details zie lastenboek. 

 



 

  

BIJLAGE IV SPECIFIEK REGLEMENT PONYWEDSTRIJDEN 
 
IV.1. Proeven 
• Hoogtes: 80 – 90 - 100 – 110 - 115/120 – 125/130 
• Alle barema’s zijn toegelaten behalve: krachtproeven, Masters, zes barren. 
• Alle combinaties zijn toegelaten behalve stijl naar oxer met 2 galoppassen !  
• Rivier :  
•  Hoogte : 1.00m/1m10      breedte max  2.50 m  
•  Hoogte : 115/120-1.25/1.30     breedte max  3.30 m 
 
IV.2. Snelheid 
• Nationale proeven tot 1.10m·: 325 m/min. 
• Nationale proeven 1.1m en hoger: 350 m/min. 
• Internationale proeven, F.E.I .:  350 m/min. 
 
 
IV.3. Inschrijvingen 
• Inschrijvingsgeld voor proeven 80cm-90cm   = 7 euro 
• Inschrijvingsgeld voor alle hogere proeven (1m00 tot 1m30) = 10 euro 
 
IV.4. Prijzengelden 
• Volgens de vaste uitbetalingspercentages zijn volgende prijzengelden voorzien. 
 
  80cm  170 euro 
  90cm  210 euro 
  1m00  240 euro 
  1m10  260 euro 
  1m15-1m20 280 euro 
  1m25-1m30 300 euro 
 
• Daarnaast voorziet de inrichter beker en stalplaten en desgevallend naturaprijzen 
 
IV.5. Deelname aan proeven 
• Elke pony mag maximaal aan twee proeven per dag deelnemen. 
• Een deelnemer mag niet meer dan drie pony’s per proef rijden. 
• Een pony mag, tijdens eenzelfde wedstrijd, niet deelnemen aan een ponyproef en een proef voor paarden. 
• Pony’s mogen niet deelnemen aan paardenproeven indien er dezelfde dag specifieke proeven voor pony’s 

voorzien zijn voor die desbetreffende categorie. 
 
IV.6. Tornooi van de Toekomst – Pony Challenge – Challenge FEI 
 
• Deelnemers 

•  Tornooi van de Toekomst : 8 tot 14 jaar 
•  Challenge FEI :   12 tot 16 jaar 
•  Pony-Challenge :  8  tot 16 jaar 

• Proeven 
• Tornooi vd toekomst  en FEI :  Barema A met herkansing 238.2.2  of  2 manches 273.3.3.1 –   Bij tijdsgebrek 

Barema A 2 fasen (274.5.6) 
• Pony challenge:   Barema A   2 fasen (274.5.6  - 274.5.3) of Barema A met herkansing 238.2.2 

 
• Kwalificaties: 

• Alle proeven georganiseerd in het kader van de  nationale outdoor wedstrijden komen in aanmerking voor de 
respectievelijke challenges. 

• In elke kwalificatie proef zullen de punten als volgt toegekend worden:  
• aan de eerste: het aantal starters +1,  
• aan de tweede: het aantal starters -1,  
• aan de derde: één punt minder dan de tweede enz. In geval van ex-aequo zullen de punten van de plaats 

toegekend worden. 
• De beste resultaten van 50% van het aantal kwalificatieproeven (afgerond naar boven) komen in 

aanmerking voor de finale. 
• FINALE - OPEN 



 

  

• De deelneming aan de finale is noodzakelijk om aan de eindrangschikking deel te nemen. 
• Barema A op chrono + 1 barrage op chrono (238.2.2. ) of  2 manches 273.3.3.1 –    
• De punten worden op de zelfde manier toegekend als voor de kwalificatieproeven maar zijn verdubbeld. 
• De startorde voor de finale zal de omgekeerde volgorde zijn van het voorlopige klassement. 
• Voor de pony-challenge moeten de combinaties deelnemen aan de finale van de hoogste reeks waaraan zij 

hebben deelgenomen en waar zij zich in de .rangschikking voor de finale, binnen de eersten bevinden ( 25% van 
het aantal deelnemers).  De anderen hebben de keuze, ofwel in die reeks blijven ofwel één reeks lager starten 
met behoud van de punten behaald in deze lagere reeks.  

• Een kombinatie mag slechts aan een finale deelnemen 
 
• EINDRANGSCHIKKING 
De eindrangschikking wordt bepaald door optelling van de behaalde punten in de finale   en het totaal van de punten 
behaald in de kwalificatie proeven. In geval van ex-aequo zal de uitslag  van de finaleproef de winnaar bepalen.. 
 





 

  

• JONGE PAARDEN 
 
• In specifiekie proeven voor 4-jarige paarden is de slofteugel verboden in de paddock, zowel bij plat werk als 

tijdens het springen. 
• Bij 4-jarige paarden is enkel de gewone gebroken trens in metaal of rubber en de trens in zacht rubber alsook de 

naaldtrens toegelaten.   
• De specifieke bepalingen aangaande getten zoals vermeld in het artikel 257, zijn ook van toepassing voor 4-jarige 

paarden. 
 
• PONY’S 
 
• In specifiekie proeven voor pony’s  is de slofteugel verboden in de paddock, zowel bij plat werk als tijdens het 

springen. 
 




