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 3. Mededelingen ruiters 2018

 4. Buiten wedstrijd in de klasse 3 welke licentie.

 5. Licentie J15 is afgeschaft, wat mag een J16 rijden.

 6. Jonge paarden hoogten en afstanden – snelheid

 7. Kampioenschap jonge paarden.

 8. Varia



 Artikel 201 – DE PISTE, PADDOCK EN HINDERNISSEN IN DE 
PADDOCK
◦ 4.1 Grondbalken mogen direct onder het eerste element van een hindernis

◦ geplaatst worden of tot op één meter afstand aan de afzetzijde. Als er een

◦ grondbalk voor de hindernis ligt, dan mag ook een grondbalk achter dezelfde

◦ hindernis op gelijke afstand - tot max. één meter - geplaatst worden.

 Artikel 203 - DE BEL
◦ 1.2 …..

◦ Echter, in het geval van een val, zal het 45-seconden aftellen niet worden 
onderbroken.



 Artikel 208 – HINDERNISSEN - ALGEMEEN
◦ 7. De voorschriften betreffende de hoogte …….

◦ niet overschreden worden.

◦ In wedstrijden waar het programma een maximum hoogte van 1.45 m of 
meer voorziet, mag de hoogte van de hindernissen in de proef, naar eigen

goeddunken van de Parcoursbouwer, de aangeduide hoogte in het 
programma met maximum 3 cm overschrijden.

 Artikel 211 - WATERSPRONG (RIVIER)
◦ 3. Bij ……

◦ aan de rand van het water geplaatst worden bij de controle van de proef door 
de Terreinjury moet de volledige lengte van de lat het water raken.



 Artikel 225 - VERBODEN HULP
◦ 4. Oorfoons en / of ……

◦ Om alle twijfel te vermijden, Atleten, grooms of gelijk welke andere 
personen, mogen één oorfoon dragen op enig ander tijdstip als zij te 
paard zitten. (zie JR Art 256.1.10)

 Artikel 234 - SNELHEID
◦ 1. Voor internationale proeven zijn de snelheden als volgt :

◦ 1.1 Minimum ….

◦ de snelheid mag ook outdoor teruggebracht worden tot 325 m/min op 
voorwaarde dat dit vermeld staat in het programma.

 1.5 Proeven voor Jonge Paarden : Minimum 325 m/minuut



 3. Mededelingen ruiters 2018

 4. Buiten wedstrijd in de klasse 3 welke licentie.

 5. Licentie J15 is afgeschaft, wat mag een J16 rijden.
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 6. Jonge paarden hoogten en afstanden – snelheid

 7. Kampioenschap jonge paarden.



VOR Springcommissie



4 Jarige Paarden 2018

WEDSTRIJD Maart - April - Mei Juni Juli - …..

Proef Barema A 238.1.1

Hoogte max 85 cm max 95 cm max 105 cm

Aantal Hindernissen 10 tot 11 

Snelheid 325 m/min

Lengte maximaal 450 meter 

Breedte Oxer 10 cm meer dan de hoogte

Breedte Bar de Spa 130 cm 140 cm 150 cm

Rivier 

Facultatief (2m50) mag overbouwd worden

enkel op pistes die het toelaten met een rivier die makkelijk springt 

Bidet Facultatief enkel onder rechte 

Dubbelsprong NEE 1 (2 galoppassen) 2 (min 1 op 2 galoppassen)

Driesprong NEE JA (in combinatie met max 1 dubbelsprong)

Uitsluiting na 3 ongehoorzaamheden ( omloop mag uitgereden worden)



5 Jarige Paarden 2018

WEDSTRIJD Maart - April - Mei Juni Juli - …..

Proef Barema A 238.1.1

Hoogte max 100 cm max 110 cm max 120 cm

Aantal Hindernissen 10 tot 11 

Snelheid 350 m/min

Lengte maximaal 450 meter 

Breedte Oxer 10 cm meer dan de hoogte

Breedte Bar de Spa 150 cm 160 cm 

Rivier 

Facultatief (2m50) Facultatief (2m50) niet meer overbouwd

enkel op pistes die het toelaten met een rivier die makkelijk springt 

Bidet JA

Dubbelsprong 2 (min 1 op 2 galoppassen) 2 (min 1 op 2 galoppassen) 2 (min 1 op 2 galoppassen)

Driesprong NEEN JA (in combinatie met max 1 dubbelsprong)

Uitsluiting na 3 ongehoorzaamheden



6 Jarige Paarden 2018

WEDSTRIJD Maart - April - Mei Juni Juli - …..

Proef Barema A 2 fase special 274.5.6

Hoogte max 115 cm max 125 cm

Aantal Hindernissen min 7 hindernissen in de 1ste fase en max 13 in totaal

Snelheid 350 m/min

Lengte maximaal 450 meter 

Breedte Oxer 10 cm meer dan de hoogte

Breedte Bar de Spa 150 - 160 cm 160 - 170 cm 170 - 180 cm

Rivier Facultatief (2m50) toegelaten tot  max. 2m50

Bidet JA

Dubbelsprong 1 2

Driesprong JA



VOOR 4- EN 5-JARIGEN

• Start- en Aankomstlijn mogen geen valstrik 
zijn voor de paarden, dus goed vrijgebouwd en 
makkelijk aanrijdbaar. 



VOOR 4- EN 5-JARIGEN

• De eerste hindernis bij voorkeur georiënteerd richting uitgang.
• Hindernissen moeten massief gebouwd worden.  De paarden moeten

wel hun landingsplaats goed kunnen zien.
• RECHTE : altijd een beetje voet geven, ofwel een klein haagje, of een

hekje, … 



VOOR 4- EN 5-JARIGEN

• OXER : altijd opgaand gebouwd



COMBINATIESPRONG VOOR 4-JARIGEN

• WEDSTRIJDEN 4 EN 5 : opgaande oxer gevolgd op twee galopsprongen door rechte

• NOOIT COMBINATIE RECHTE-OXER OP TWEE GALOPSPRONGEN

2
galopsprongen

2
galopsprongen



 De afstanden tussen de hindernissen moeten langer zijn
dan voor traditionele proeven

 Bij voorkeur minimaal 5 galopsprongen tussen de 
hindernissen

 Bij voorkeur minimaal 7 galopsprongen voor en na de rivier



7

7

8

 Indien mogelijk in het begin van het seizoen de paarden de 
mogelijkheid geven de rivier facultatief te springen na de 
aankomstlijn

 De rivier kan ook een optie zijn in het parcours



 Op basis van deze resultaten wordt een puntentelling 
georganiseerd:

◦ Basisomloop 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





8. Varia


