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Mededelingen aan alle ruiters jumping 2019 

 
Alle hieronder aangegeven mededelingen evenals de voorwaarden tot het inrichten van een 
springwedstrijd maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement van de K.V.O.R.  
  

1. Voor het seizoen 2019 zal het programma van de K.V.O.R op zijn springwedstrijden volgende 
proeven omvatten.   

- 4 -jarige paarden 1 proef per wedstrijd.  
- 5 -jarige paarden 1 proef per wedstrijd.  
- 6 -jarige paarden 1 proef per wedstrijd.  

  
  Reglementering zie Art 21.  
  

Onderstaande reeksen met 2 proeven per wedstrijd, indien mogelijk.  
  

VOR jumpingwedstrijd  
  85 cm klasse 2  
  95 cm klasse 3  
105 cm klasse 4  
115 cm klasse 5  
125 cm klasse 6 KT (kleine toer)  
125 cm klasse 6 GT (grote toer) 1 proef  

  
2. Deelnemers dienen aangesloten te zijn bij een bij de VLP aangesloten club.  

Deelnemende paarden dienen geïmmatriculeerd te zijn. Eenmalige immatriculatie van de paarden: 
bedraagt € 125 per paard online en € 150 ter plaatse op het wedstrijdsecretariaat. Paarden niet in 
orde met immatriculatie nummer kunnen niet starten, met uitzondering voor proeven klasse 2 (85 
cm) voor niet geïmmatriculeerde paarden (wel geregistreerde paarden)  
Alle op het wedstrijdterrein aanwezige paarden dienen verplicht ingeënt te zijn tegen influenza (DR 
art 6.1). De verantwoordelijke voor de paarden dient op eenvoudige vraag van een van de officials 
een geldig inentingsdocument voor te kunnen leggen o.a. een geldig paspoort.  
Merries welke langer dan 4 maanden drachtig zijn, zijn niet meer toegelaten tot deelname aan 
wedstrijden.  
  

3. Voor alle inlichtingen kan u terecht op het K.VOR secretariaat, Gilseinde, 107, 2380 Ravels, 
email-adres info@vor.be  

  
Alle administratieve formaliteiten kunnen eveneens geregeld worden op de terreinen van onze wedstrijden 
op het wedstrijdsecretariaat. Formulieren van licenties, boetes en immatriculatie van paarden kunnen daar 
cash of via Bancontact gebeuren tegen ontvangstbewijs.  
Het VOR-rekeningnummer is BE10413-2130261-04 op naam van V.O.R. Vzw  
Vanaf één uur voor aanvang van de wedstrijd is de K.VOR SECRETARIAATS GSM actief.  
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Men kan daar informatie verkrijgen over de aan de gang zijnde wedstrijd. 0493/503823.  
  

4. Inschrijven:  
  
Het inschrijvingsrecht voor het seizoen 2019 bedraagt:  

  
- Voor de 4-jarige paarden  13 € per paard/proef online via www.equibel.be  
- Voor de 5-jarige paarden  15 € per paard/proef online via www.equibel.be  
- Voor de 6-jarige paarden  16 € per paard/proef online via www.equibel.be  
- Klasse 2 85 cm:    12 € per paard/proef online via www.equibel.be  
- Klasse 3 95 cm:    13 € per paard/proef online via www.equibel.be  
- Klasse 4 105 cm:    14 € per paard/proef online via www.equibel.be  
- Klasse 5 115 cm:    15 € per paard/proef online via www.equibel.be  
- Klasse 6 KT 120 - 125 cm:  16 € per paard/proef online via www.equibel.be –  
- Klasse 6 GT 125 cm:   23 € per paard/proef online via www.equibel.be  
  
Inschrijvingen ter plaatse zijn NIET MOGELIJK, uitgezonderd voor mogelijke bij-inschrijvingen 
welke bekend gemaakt worden via de website WWW.VOR.BE  
De prijs van deze bij inschrijving is het bedrag online + 5 € administratiekosten (offline tarief).  
  

5. Minimaprijzen voor het seizoen 2019  
  

GELD 
PRIJZEN  

  
Inschrijving 

Online 

  
Inschrijving 

Offline  1ste  2de  3de  4de  
 

5de  

  
6de 
volgpr.  

4-Jarige  € 13 € 18 € 11 Per Foutloze Omloop   

5-Jarige  
Proef 238.1.1 
Proef 274.2.5 

€ 15 € 20  
€ 13 
€ 90 

 
Per 
€ 70 

 
Foutloze

€ 50 

 
Omloop 

€ 40 

 
Of 

€ 30 

 
 

€ 15 
6-jarige  € 16 € 21 € 100 € 80 € 60 € 50 € 30 € 16 

Klasse 2  € 12 € 17 € 25 € 18 € 15 € 13 € 12 € 12 

Klasse 3  € 13 € 18 € 50 € 40 € 30 € 25 € 20 € 13 

Klasse 4  € 14 € 19 € 75 € 60 € 40 € 30 € 20 € 14 

Klasse 5  € 15 € 20 € 90 € 70 € 50 € 40 € 30 € 15 

Klasse 6 KT  € 16 € 21 € 100 € 80 € 60 € 50 € 40 € 16 

Klasse 6 GT  € 23 € 28 € 200 € 150 € 100 € 75 € 50 € 23 

  
6. Proeven voor de klasse 2 - 3 (85 cm - 95 cm) zijn enkel voorbehouden aan ruiters in het bezit van 

een J02 en J03. Deelnemers met een J08 of J16 rijden in deze proef buiten wedstrijd! Uitgezonderd 
als zij deelnemen met een 4 of 5-jarig paard dan rijden zij in wedstrijd. 
Deelnemers met een licentie J08 -J16 kunnen binnen wedstrijd slechts starten in de klasse 4-5-6 KT 
& klasse 6 GT evenals in alle proeven voor jonge paarden.  
  

7. Alle wedstrijden zullen beoordeeld worden volgens de geldende reglementen van het FEI.  De 
ruiters worden vriendelijk verzocht zich behoorlijk te gedragen, zoals de gedragscode dit 
voorschrijft, zowel buiten als in de piste en zich sportief neer te leggen bij de beslissingen van de 
jury en zich tevens te schikken naar de richtlijnen hen verstrekt via de geluidsinstallatie en/of de 
afgevaardigden van de K.V.O.R.  Als de reglementen van de K.B.R.S.F. afwijken van deze van het 
FEI, hebben de Nationale reglementen voorrang.  
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8. De raad van bestuur heeft besloten dat alle beslissingen over de interne werking van de K.VOR 
dienen genomen met volstrekte meerderheid. Afspraken met één of meerdere leden van het bestuur 
zullen NIETIG zijn zolang zij niet door de beheerraad zijn bekrachtigd.  
  

9. Alle voorstellen door ruiters of leden van de K.VOR, schriftelijk ingediend, zullen door de  
Springcommissie behandeld worden. Het resultaat van deze behandeling zal ook kenbaar gemaakt 
worden. Als het voorstellen betreft van algemene aard zullen de resultaten bekend gemaakt worden 
via onze officiële website en of Facebookpagina. Alle beslissingen, boetes, sancties enz. … genomen 
tegenover ruiters, verzorgers, eigenaars en/of verantwoordelijken van paarden kunnen aan alle leden 
kenbaar gemaakt worden via onze officiële website. De ruiters worden verzocht zich ook in de 
paddock te voegen naar de reglementen, en ervoor te zorgen dat alle leden die zich op het voorterrein 
voorbereiden voor de proef, de gelegenheid krijgen dit ook behoorlijk te doen.  
  

10. Bevestiging tot deelname is VERPLICHT.  De combinaties dienen hun inschrijving betaald te 
hebben alvorens men kan starten. Betaling geldt als bevestiging. De officiële startorde dient 
gerespecteerd te worden. Enkel de Voorzitter van de jury zal mits gegronde redenen afwijkingen 
kunnen toestaan.  
  

11. Formulieren zijn ter beschikking op het wedstrijdsecretariaat voor het nemen van een licentie of het 
immatriculeren van een paard. Betalingen van licenties dient via het onlinesysteem te verlopen. 
Paarden immatriculeren kan op het wedstrijdsecretariaat, doch er wordt 25 € extra aangerekend voor 
het administratief werkt.  
  
INSCHRIJVING VOOR EEN WEDSTRIJD IS SLECHTS MOGELIJK WANNEER DE 
COMBINATIE MET ALLES IN ORDE IS OP DE SLUITINGSDATUM DER 
INSCHRIJVINGEN. 
  
In ieder geval dienen alle formaliteiten te zijn vervuld zowel voor de paarden als voor de ruiter, 
voordat u starttoelating zal krijgen. Het is alle ruiters aangeraden op iedere wedstrijd het bewijs van 
immatriculatie (evt. wit kaartje) bij de hand te hebben. Bij twijfel immers zullen onze juryleden 
worden aangezocht de nodige controles te verrichten.  
  

12. Het deelnemen buiten wedstrijd is alleen toegelaten aan deelnemers welke wensen te starten in een 
klasse waarvoor zij een te hoge licentie hebben en uitsluitend onder dezelfde voorwaarden als de 
gewone inschrijvingen. Zulke inschrijvingen tellen echter NIET mee voor het opmaken van de 
uitslag. Zij mogen als zij dit wensen wel de herkansing rijden.  
  

13. Tijdens eenzelfde wedstrijd kan een combinatie deelnemen aan 2 proeven, behalve 4-5-jarigen 
paarden die deelnemen aan de proef voor vier- en vijfjarige. Zes jarige paarden kunnen inschrijven 
in proeven voor 6-jarige alsook in de klasse 6 KT. Per wedstrijddag mag een paard slechts aan 2 
proeven deelnemen per dag, tenzij het officiële kampioenschappen of de K.VOR - beker betreft, of 
als dit uitdrukkelijk vermeld is in het vraagprogramma. 
  

14. Deelnemers van andere provincialen kunnen deelnemen aan onze wedstrijden, MITS zij in het bezit 
zijn van een geldige VLP-licentie, en zich tijdig inschrijven met geïmmatriculeerde paarden.  De 
inschrijvingen voor de K.VOR wedstrijden staan exclusief open voor K.VOR leden tot 
maandagmiddag, daarna worden de proeven opengesteld voor niet K.VOR deelnemers.  
  

15. KAMPIOENSCHAPPEN K.VOR, AMAZONES.  
Het inschrijvingsgeld voor al de kampioenschappen en K.VOR bekers is een forfaitbedrag van 55 
€ per combinatie.  
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Worden toegelaten tot deelname aan de kampioenschappen, alle ruiters in orde met hun vergunning 
vanaf J03 tot J16. De deelnemers dienen lid te zijn van een K.VOR afgestempelde club of een 
keuze voor de K.VOR te hebben gemaakt in de databank van de VLP. 
Kampioenschappen die plaats hebben voor 1 augustus moet de ruiter/amazone minimaal aan twee 
K.VOR proeven hebben deelgenomen. Kampioenschappen die plaats hebben na 1 augustus moet de 
ruiter/amazone minimaal aan 4 K.VOR proeven hebben deelgenomen. De kwalificatieproeven van 
het kampioenschap tellen niet mee als deelgenomen proeven. Voor het K.VOR kampioenschap, de 
K.VOR-beker is dit de Klasse 5 en 6. Voor het Amazonekampioenschap is dit de klasse 4 en 5. Als 
men niet aan boven gestelde voorwaarden voldoet mag men voor geen enkele proef van geen 
enkel kampioenschap inschrijven. Als bij nazicht blijkt dat de deelnemer aan de gestelde 
voorwaarden NIET heeft voldaan, ZAL GEEN STARTTOELATING verleend worden. De 
ruiter heeft evenmin recht tot terugvordering van het betaalde inschrijvingsgeld.  
  

16. De kampioenschappen zullen verreden worden op afzonderlijke wedstrijden.  
Kampioenschappen, andere dan deze bovenaan vermeld, kunnen op aanvraag van de organisator bij 
de springcommissie voorgesteld worden.  
De kampioenschappen staan open voor alle K.VOR-ruiters welke aan de gestelde voorwaarden 
hebben voldaan. 
Eerste manche  
• Voor alle categorieën 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.).  
Finale  
• Barema A in twee manches (2e manche over verkorte omloop) zonder chrono (art 273.3.2), 
barrage uitsluitend voor de medailleplaatsen van het kampioenschap. De rivier is verplicht voor 
K.VOR Kampioenschap. Er is geen apart klassement voor deze proef.  
  
Troosting:  
Een troostingsproef dient verplichtend te worden georganiseerd voor de paarden die niet deelnemen 
in de finale. Dit kan een voorziene proef zijn, waaraan deze paarden worden toegevoegd. In dit geval 
kan een ruiter echter max. 3 paarden starten in deze troostingsproef (1ingeschreven en 2 niet 
deelnemend aan de finale of 2 ingeschreven en 1 niet deelnemend aan de finale).  
Startorde:  
Startorde voor de eerste proef: De startorde van de eerste proef wordt bepaald op basis van de 
ingeschreven ruiters door het K.VOR secretariaat.  
Startorde voor de tweede proef: De startorde van deze proef is de omgekeerde volgorde van de 
rangschikking na de 1ste proef. Ingeval van gelijke punten wordt de volgorde van de vorige proef 
toegepast.  
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.  
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.  
  
De voorzitter van de jury in samenspraak met de afgevaardigden van de K.VOR kan de aard van de 
proef wijzigen doch enkel indien hiervoor dringende redenen zijn. Combinaties welke niet voor de 
finale in aanmerking komen, worden automatisch verwezen naar de troosting.  
De voorzitter van de jury, samen met de afgevaardigden van de K.VOR zullen instaan voor het 
opmaken en bijhouden van de behaalde punten.   
  
Voor de kampioenschappen dienen volgende hoogten gerespecteerd:  
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Voor het K.VOR Kampioenschap en de K.VOR beker: 
1steproef: min 1.15m Max 1.20m,  
2eproef: min 1.20m, Max 1.25m,  
finale: min 1.25m Max 1.30m.  
Voor het Amazone kampioenschap gelden volgende hoogtes:   
1steproef: min 1m05 Max 1m10,  
2eproef: min 1m10, Max 1m15,  
Finale: min 1m10 Max 1m20.  

  
PUNTENVERDELING  
Eerste proef  
  
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.  
  
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.  
  
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)  

  
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.  
  
FINALE KWALIFICATIES KAMPIOENSCHAPPEN  
In de eerste manche van de finale mogen de 16 beste combinaties deelnemen + de ex aequo ’s voor 
de 16e plaats (strafpunten).  
In de tweede manche van de finale mogen de 16 beste combinaties deelnemen + de ex aequo ’s voor 
de 16e plaats (strafpunten en tijd van de eerste manche van de finale).  
Bevestiging tot deelname aan de finale dient te gebeuren op het terrein ten laatste één uur voor 
aanvang van de finale. Elke voor de finale gekwalificeerde ruiter mag in deze finale slechts 
deelnemen met één paard naar zijn keuze, wel op voorwaarde dat deze combinatie voldoet aan de 
voorwaarden gesteld in dit punt en aan de beide kwalificatieproeven heeft deelgenomen. Indien 
combinaties niet wensen te starten in de finale, zullen de vrijgekomen plaatsen worden opgevuld tot 
maximum vijf plaatsen. Als deelnemers met meerdere paarden worden geklasseerd, zullen de 
vrijgekomen plaatsen worden opgevuld. De kampioenschapspunten van de combinatie behaald in de 
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1e en 2e kwalificatieproeven blijven behouden voor de finale. Elke ruiter schrijft in op eigen risico. 
Er zal echter streng de hand gehouden worden aan de vooraf gestelde voorwaarden tot deelname.   
  

K.VOR-BEKER  
De voorwaarden tot deelname aan onze bekerwedstrijd zijn identiek aan deze, gesteld voor de 
K.VOR Kampioenschappen. De ruiters mogen maximum met drie paarden deelnemen in de 
kwalificatieproeven en met twee paarden in de finale.  
  
De K.VOR-beker wordt betwist over twee of drie dagen. 
Bij een tweedaagse wedstrijd wordt er maar  

1 kwalificatieproef gereden Barema A met herkansing (art 238.2.2) 
 
Bij een driedaagse wedstrijd kunnen er 2 kwalificatieproeven zijn: 

1ste Proef: Barema A op chrono (art 238.2.1)  
2de Proef: Barema A met herkansing (art 238.2.2)  

  
De startorde voor de 2deproef is omgekeerd volgens het behaalde resultaat in de 
1steproef. In de 2deproef mogen alle combinaties starten welke de basisomloop van 
de 1steproef beëindigden. (niet uitgesloten of opgegeven)  
3deProef: Finale, Barema A met 2 manches op chrono (art. 273.3.3.1) met in de 
2demanche 25% van de deelnemers en in elk geval alle foutloze en minimaal 10 van de 
eerste omloop in de finale.  Rangschikking volgens art 273.4.3.  Combinaties die de 
eerste omloop in de finale niet beëindigd hebben, kunnen nooit de tweede omloop rijden.  

 
In de finale mogen de 40 beste combinaties van het voorlopige klassement na de eerste twee 
kwalificatieproeven of na de eerste kwalificatieproef bij een twee daagse wedstrijd starten. 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 1steproef+1. De tweede het aantal 
punten gelijk aan het aantal deelnemers in de 1ste proef -1, de derde het aantal punten gelijk aan het 
aantal deelnemers aan de eerste proef –2, enz. De combinatie met de minste punten start als eerste in 
de finale. In de Finale maximum twee gekwalificeerde paarden per ruiter.  
De winnaar van de finale is de winnaar van de beker.  
Als door gelijkheid van punten meer dan 40 deelnemers zich plaatsten voor de FINALE dan beslist 
de Voorzitter van de jury in samenspraak met de afgevaardigden van de K.VOR hoeveel 
deelnemers er mogen starten. Indien combinaties niet wensen te starten in de finale, zullen de 
vrijgekomen plaatsen worden opgevuld tot maximum 5 plaatsen. Indien deelnemers met meerdere 
paarden worden geklasseerd, zullen de vrijgekomen plaatsen worden opgevuld.  
De voorzitter van de jury in samenspraak met de afgevaardigden van de K.VOR kan de aard van de 
finaleproef wijzigen doch enkel indien hiervoor dringende redenen zijn.  
Combinaties welke niet voor de finale in aanmerking komen, worden automatisch verwezen 
naar de troosting.  

17. Het gebruik van onderleggers voorzien van publiciteit is toegelaten. Het opleggen van staldekens 
tijdens de prijsuitreiking is NIET TOEGELATEN, tenzij zij onderdeel uitmaken van gewonnen 
prijzen. 
  

18. Ruiters met een provinciale vergunning J02 mogen binnen wedstrijd deelnemen aan volgende 
proeven: klasse 2 en 3.  
Ruiters met een provinciale vergunning J03 mogen binnen wedstrijd deelnemen aan volgende 
proeven: alle klassen, en proeven voor 4 & 5 &6-jarige paarden.  
Ruiters met een vergunning J08, J16 mogen binnen wedstrijd deelnemen aan volgende proeven: alle 
proeven behalve klasse 2-3. Uitgezonderd als zij in deze proeven deelnemen met een 4 of 5-jarig 
paard, anders buiten wedstrijd. 
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19. De verdeling der punten voor nevenklassementen voor de 4 &5-jarige paarden is dezelfde:   
    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  
  

20. Alle geldprijzen worden gestort op rekening van de deelnemers. De prijzengelden van deelnemers 
vreemd aan K.VOR of VLP worden cash uitbetaald. De K.VOR en VLP leden zijn ertoe gehouden 
hun rekeningnummer correct te vermelden in de databank van Equibel. De K.VOR kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor prijzengelden die niet uitbetaald worden doordat de 
deelnemer een verkeerd of geen rekeningnummer heeft ingegeven. Klachten betreffende het 
verloop van een proef, over genomen beslissingen, over toegekende uitslagen, dienen schriftelijk 
toe te komen bij de voorzitter van de jury, maximum ½ uur na het bekendmaken van de uitslag van 
de laatste proef van de dag. 
Na deze tijd worden alle genomen beslissingen, evenals de uitslag definitief.  
  

21. REGLEMENT JONGE PAARDEN  
Tot aan het kampioenschap jonge paarden van de K.VOR bevat het normale programma van de 
K.VOR-wedstrijden één proef voor vier- en vijf- en zesjarige paarden. De raad van bestuur heeft 
besloten volgende richtlijnen aan te geven aan de parcoursbouwers en de onderscheiden rechters. 
 
Vierjarige paarden:  
Deelnemers welke voor deze proef niet inschrijven, kunnen inschrijven voor één proef/per dag in 
de klasse 3 tot en met de maand Mei en vanaf Juni kunnen zij inschrijven in de Klasse 3 of 4 in één 
proef/per dag. Steeds in wedstrijd ongeacht de licentie van de deelnemer. 
Proeven 4-jarige paarden: Enkel Barema A, niet op tijd en zonder herkansing worden voorzien 
Art 238.1.1  
De snelheid van de omlopen: tot en met de maand mei: 300 m/min.  
Tijdens de maand Juni = 325 m/min. – vanaf juli: 350 m/min.  
Hoogtes en breedtes:  
Maand Apr./mei: alleen enkelvoudige hindernissen met een maximumhoogte van 85 cm.  

Breedte 10 cm. meer dan de aangewende hoogte, behalve een spa: 1.30 m.  
Maand juni:  één eenvoudige dubbelsprong: recht/recht of oxer/recht altijd op 2 galopsprongen 

Hoogte maximum 95 cm. – breedte, 10 cm. meer dan de hoogte, spa: 1.40 m.  
 Vanaf juli:  Hoogte: maximum 105 cm. – breedte 10 cm. meer dan de hoogte, spa: 1.50 m.  

Twee dubbelsprongen zijn toegelaten waarvan minstens één op twee galopsprongen.  
Vanaf de maand juli is er een driesprong toegelaten.  
Indien een combinatie uitgesloten wordt, als gevolg van 3 ongehoorzaamheden, mag deze 
combinatie de omloop toch uitrijden.  Bij het bereiken van het dubbele van de toegestane tijd dient 
de combinatie de piste te verlaten.  Na de finishlijn kan een facultatieve sprong in de vorm van een al 
dan niet overbouwde sloot opgesteld worden.   Op een graspiste is slechts één poging tot aanrijden 
hiervan toegelaten. Op een zandpiste is na een weigering nog een tweede poging toegelaten.  Deze 
sprong moet wel op het parcoursblad figureren met een nummer volgend op de laatste sprong van de 
normale omloop en dient de vermelding te dragen “facultatief”.  Combinaties die uitgesloten zijn 
mogen deze facultatieve sprong NIET aanrijden.  
  
PRIJZEN:  
Gezien de vele ex-aequo ’s is het niet verplicht hiervoor een beker te voorzien. Indien deze toch 
wordt voorzien dan zal deze onder de foutloze door lottrekking verloot worden. 
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Eindklassement: Er worden punten toegekend aan alle geklasseerde volgens het principe vervat in 
ons punt 19 van huidige mededelingen. Tijdens het kampioenschap jonge paarden van de K.VOR 
zijn er dubbelepunten te verdienen.  De 15 beste resultaten tellen mee voor het eindklassement. 
De opgespaarde gelden van alle inschrijvingen in wedstrijd min de kosten zullen uitgekeerd worden 
aan deze prijswinnaars. Puntentelling jonge paarden stopt  
  
Vijfjarige paarden  
Proeven 5 jarige paarden: Enkel Barema A , niet op tijd en zonder herkansing worden voorzien 
Art 238.1.1 (Max 11 hindernissen)  
en vanaf juni mag ook Barema A 2 fase special 274.2.5 (Max 13 hindernissen) 
De paarden welke niet deelnemen aan deze proef kunnen tijdens dezelfde wedstrijd op een andere 
dag deelnemen aan één andere proef/dag en steeds in wedstrijd ongeacht de licentie van de 
deelnemer.  
Snelheid van de omlopen: In normale omstandigheden 350 meter per minuut.  
Hindernissen, Hoogtes en breedtes.  
Tot en met de maand Mei:  
Twee dubbelsprongen zijn toegelaten waarvan één op twee galopsprongen.  
Hoogte 100 cm, breedte 10 cm meer dan de hoogte. Triple 150 cm breed.  
Na de aankomstlijn wordt indien mogelijk een facultatieve sprong in de vorm van een al dan niet 
overbouwde sloot opgesteld. Op een graspiste is slechts één poging tot aanrijden hiervan toegelaten.  
Op een zandpiste is na een weigering nog een tweede poging toegelaten.  
Deze facultatieve sprong moet op het parcoursblad figureren met een nummer volgend op de laatste 
sprong van de normale omloop, en moet de vermelding dragen “facultatief”..  
Vanaf de maand Juni:  
Eén dubbelsprong en één driesprong zijn toegelaten. Laatste sprong van de driesprong is steeds een 
rechte. Eerste sprong is een rechte of een oxer. géén triple.  
Hoogte 110 cm, breedte 10 cm meer dan de hoogte, triple 160 cm. Aangeraden wordt een of twee 
waterbakken in het parcours op te nemen. Facultatieve sprong na de aankomst blijft maar mag 
niet meer overbouwd zijn.  Vanaf de maand Juli:  
Eén dubbelsprong en één driesprong zijn toegelaten. Eerste sprong van de driesprong is een rechte of 
een oxer, géén triple. Hoogte max. 120 cm, breedte 10 cm meer dan de hoogte. Triple 170 cm.  
Aangeraden wordt een of twee waterbakken en een sloot op te nemen in het parcours.  
Idem als voor de 4-jarigen.  
De puntentelling voor het eindklassement van de 4- en 5-jarigen begint pas voor de proeven verreden 
vanaf de maand maart 2019!  
 
Zesjarige paarden:   
De proef is een barema A al dan niet met afzonderlijke barrage of een proef volgens artikel 274.1.5.3 
of 274.2.5 Maximum 13 hindernissen.  
Hindernissen, Hoogtes en breedtes.  
Tot en met de maand Mei:  
Hoogte 115 cm.  
Vanaf juni  
Hoogte max 125 cm.  
Inschrijvingsrecht en Prijzen:  
Idem als voor de klasse 5.  
Paarden welke deelnemen aan de proef voor zesjarige paarden kunnen voor dezelfde 
wedstrijd nog inschrijven voor twee andere proeven in de klasse 6. 
Wel dient er rekening mee gehouden dat een paard per dag slechts aan twee proeven mag 
deelnemen.  

  
22. K.VOR kampioenschap jonge paarden  

Zie reglement Kampioenschap Jonge Paarden 2019  
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23. MOGELIJKE NEVENKLASSEMENTEN  

Enkel ruiters met een K.VOR-vergunning vanaf J02 komen in aanmerking.  
  

24. INSCHRIJVINGEN TER PLAATSE; BIJ-INSCHRIJVINGEN.  
Deze zijn NIET MEER toegelaten, tenzij anders vermeld op de website.  
Indien anders vermeld op de website, dan zijn dit de voorwaarden: 
Zijn er deelnemers die dag na het sluiten van de inschrijvingsdatum nog wensen in te schrijven dan 
zijn bij inschrijvingen toegelaten aan het offline tarief. 
Zijn er meer dan 300 deelnemers die dag ingeschreven dan er geen bij inschrijvingen toegelaten. 
 

25. VERANDERING RUITER OF PAARD  
Tot 30 minuten vóór aanvang van de 1steproef van de dag kunnen wijzigingen aangebracht 
worden wat de ruiter of het paard betreft, op voorwaarde dat voor het een en ander de nodige 
bewijzen worden voorgelegd, dat zowel de ruiter als het paard in orde is met vergunning of 
immatriculatie. Voor de andere proeven van die dag is het minimum één uur voor aanvang van 
de proef. Indien misbruiken hieromtrent worden vastgesteld, zal de jury de passende maatregelen 
treffen en kan de Voorzitter van de jury een administratieve bijdrage van 5 € voorstellen per 
verandering.  
  
PRIJSUITREIKING  
Alle deelnemers welke via het omroepsysteem opgeroepen worden, zijn verplicht te paard hieraan 
deel te nemen. Ruiters welke deze richtlijnen negeren, zonder een geldige reden en toestemming van 
de jury krijgen GEEN prijzengeld noch punten toegekend voor de nevenklassementen, eventueel 
verbonden aan de betrokken proef.  
  

26. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN  
Men kan nog enkel via het onlinesysteem inschrijven voor K.VOR-wedstrijden. U kunt inschrijven 
tot maandagavond 24:00 uur voor de wedstrijd met de volgende middelen:  

 -  Online inschrijven via de website www.equibel.be VERPLICHT!!!!!!  
Vanaf heden zullen enkel nog online inschrijvingen aanvaard worden. 
 

 Met een basislidmaatschap (€17) kan je bij elke provinciale groepering 5x starten met een 
wedstrijdpas op een jumping. 

 Proeven tot en met 60cm kunnen op (sub)provinciale jumpingwedstrijden ook met een 
basislidmaatschap (€17). 

 Voor proeven tot en met 100cm kan je op (sub)provinciale jumpingwedstrijden starten met een J02 
(€50). 

 Voor proeven vanaf 105cm tot en met 125 cm kan je op (sub)provinciale jumpingwedstrijden 
starten met een J03 (€80). 
 

27. WEDSTRIJDSECRETARIAAT:  
Op het wedstrijdsecretariaat zullen de startlijsten van dezelfde wedstrijddag aangebracht worden, bij 
voorkeur minstens 1/2 uur voor aanvang van de betrokken proef.  
BEVESTIGING –lees BETALING VAN HET INSCHRIJVINGSGELD- TOT DEELNAME IS  
VERPLICHT op het wedstrijdsecretariaat.   

  
28. WEDSTRIJDPAS 

Indien je éénmalig wil deelnemen aan een (sub)provinciale wedstrijd, dan kan je een wedstrijdpas 
betalen aan de organiserende (sub)provinciale.  
Dit kost 10,00 euro voor proeven tot en met 1m00 en 20,00 euro voor proeven tot en met 1m25. 
Je moet wel in elk geval een basislicentie (L01) hebben zodat je ook verzekerd bent. Je 
inschrijvingsgeld wordt eveneens met 5 euro verhoogd aangezien je niet online kan inschrijven. 
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Voor proeven lager dan 1m00 is geen immatriculatie vereist. Je moet wel je paard/pony registreren 
via equibel zodat je een immatriculatienummer hebt, maar de betaling moet nog niet uitgevoerd 
worden. Net zoals voorheen is deze immatriculatie wel verplicht voor deelname aan proeven vanaf 
1m00! 
 

29. DEELNEMERS OP UITNODIGING: WILDCARDS  
Het is de inrichter toegestaan ruiters op zijn wedstrijd uit te nodigen.  
De inrichter krijgt 20 Wildcards per wedstrijddag.  

1. De deelnemers dienen zich te houden aan de reglementen en gewoonten in de K.VOR.  
2. Het inschrijvingsgeld (offline) is a rato de proef waaraan men deelneemt.  
3. Deze deelnemers dienen in orde te zijn met hun VLP-licentie minimum J02 en een geldige 

immatriculatie van het paard of betalen een wedstrijdpas indien zij reeds in het bezit zijn 
van een VLP-licentie L01. 

4. Niet VLP leden (buitenlanders, …) dienen een weekendlicentie te nemen van € 50,00 
(verzekering L01, wedstrijdpas en administratie inbegrepen) en kunnen in wedstrijd 
deelnemen met hun paarden ongeacht of zij al dan niet geïmmatriculeerd zijn. 

5. De wildcards dienen ingeschreven te zijn ten laatste één uur voor aanvang van de 
proef.   
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30. DE SPRINGCOMMISSIE ZAL EROVER WAKEN DAT HET GOEDGEKEURDE 

BASISPROGRAMMA TIJDENS HET SEIZOEN 2019 WORDT TOEGEPAST, EN IN HET 
BIJZONDER VOOR VOLGENDE PUNTEN:  
  
Mogelijke bijvoegsels en/ of aanpassingen aan deze mededelingen tijdens het lopende jaar zullen 
aan alle ruiters kenbaar gemaakt worden via ons officiële website en worden van kracht bij hun 
verschijning.  
  

31. BEVOEGDHEDEN SPRINGCOMMISSIE  
De Springcommissie heeft tot doel het uitwerken van een sportief beleid op Provinciaal niveau met 
betrekking tot de jumpingwerking binnen het territorium van de K.VOR.  
De springcommissie is een raadgevend orgaan.  

• Alle beslissingen genomen binnen de springcommissie moeten bekrachtigd worden 
binnen de Raad van Bestuur.  

• Leden Springcommissie:  
1. Tsjery Janssen voorzitter SC  
2. Geert Van den Branden  
3. John Willems  
4. Ronny Schrijvers  
5.  

  
Zie website www.vor.be  
Goedgekeurd in de Raad van Bestuur op 26/03/2019 


