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Beschrijving van de discipline 

De discipline Working Equitation is ontstaan op basis van verschillende paardrijstijlen 

beoefend in diverse landen waar paarden gebruikt werden voor het werk op het veld. 

Dat is de reden waarom niet enkel de rijstijl, maar ook de traditie, de klederdracht, 

zadel en hoofdstel, die evenzeer deel uitmaken van het cultureel patrimonium van 

elk van deze landen, in aanmerking genomen worden.  

WAWE – World Association of Working Equitation werd gecreëerd in 2004 om één en 

hetzelfde internationaal reglement op te maken. Haar belangrijkste doel is het leiden, 

organiseren en ontwikkelen van de discipline wereldwijd.  

WEB (Working Equitation Belgium VZW) is officieel erkend en goedgekeurd door 

WAWE om op te treden als WAWE vertegenwoordiger in België en is in die rol  

verantwoordelijk voor de coördinatie en de reglementering van de discipline in 

België. Meer concreet valt onder de bevoegdheid van WEB de organisatie van 

nationale Kampioenschappen en internationale evenementen, de opmaak van 

reglementen, alsook de benoeming en de accreditatie van nationale juryleden en de 

opmaak van de nationale kalender.  

WEB is eveneens bevoegd voor de samenstelling van het nationale team en de 

kapitein (chef d’équipe). WEB is verantwoordelijk voor de selectie van de technische 

ploeg, voor de selectie van de atleten die de nationale ploeg zullen 

vertegenwoordigen op internationale kampioenschappen Working Equitation en is 

bevoegd voor het opstellen van de Code of Conduct die éénieder dient te volgen 

tijdens deze evenementen.  

WEB aanvaardt elke Working Equitation ruiter voor zover de ruiter het huidige WEB 

wedstrijdreglement respecteert. WEB verleent haar steun aan alle ruiters bij hun 

deelname aan evenementen erkend door WAWE.  

Dit reglement definieert de te respecteren regels van Working Equitation in België.  
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1. ALGEMEEN 

Elke wedstrijd Working Equitation kan tot 4 verschillende proeven bevatten, in functie 

van het niveau van de combinatie.  

De proeven zijn: Dressuur – Stijltrial -Speedtrial - Runderwerk (Cow Trial)  

Het eindklassement van elke wedstrijd omvat de som van de scores in Dressuur, Stijltrial 

en Speedtrial. De score in Runderwerk worden apart geteld.  

 

De wedstrijden van de discipline Working Equitation zijn open voor alle rassen.  

1.1.  WEDSTRIJDEN 

De officiële wedstrijden vallen onder verantwoordelijkheid van WEB, ETAP en/of 

FWE.  

1.1.1. ORGANISEREN VAN EEN WEDSTRIJD WORKING EQUITATION 

Elke vereniging die lid is van VLP of LEWB kan een Working Equitation wedstrijd 

organiseren indien zij bewijs kan voorleggen van voldoende kennis en kunde, en 

indien er een bekwaam organisatiecomité is. Dit organisatiecomité moet beschikken 

over een adequate infrastructuur die aan de vereisten van dit wedstrijdreglement 

voldoet en het organisatiecomité moet de erkenning krijgen van WEB, ETAP en of 

FWE. 

De publiciteit m.b.t. de wedstrijd wordt georganiseerd door WEB, ETAP en/of FWE 

en het organisatiecomité via hun respectievelijke persverantwoordelijke, of via 

andere media, indien nodig.  

1.1.2. GEWESTELIJKE EN REGIONALE WEDSTRIJDEN 

Gewestelijke en regionale wedstrijden moeten georganiseerd worden volgens 

het WEB wedstrijdreglement. 

1.1.3. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

Nationale kampioenschappen moeten georganiseerd worden onder het logo 

van WEB en volgens het geldende WEB reglement. De nationale ‘open’ 

kampioenschappen worden op identieke wijze georganiseerd als de nationale 

kampioenschappen, maar dienen daarenboven het geldende WAWE 

reglement te respecteren. 
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De deelnemers aan nationale kampioenschappen van het jaar worden 

geselecteerd op basis van behaalde scores gedurende het wedstrijdseizoen 

van dat jaar. In functie van het aantal plaatsen beschikbaar, zal de selectie van 

deelnemers gebeuren in dalende lijn van niveau, startend bij WE4. 

 

1.1.4. INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

Internationale kampioenschappen die in België plaatsvinden, moeten 

georganiseerd worden volgens het geldende WAWE reglement. 

 

Selectie van team Europese of Wereldkampioenschappen 

 

Een team van 3 tot 4 ruiters zal op nationaal niveau gekozen worden. Als WEB 

geen volledig team kan samenstellen, kunnen er maximaal 2 ruiters als 

individuele deelnemers als afgezant gekozen worden.  

WAWE reglement vereist dat de ruiters beschikken over de identiteitskaart 

van het land dat zij vertegenwoordigen.  

 

WAWE verbiedt de deelname van ruiters die in hetzelfde jaar hebben 

deelgenomen aan niet-WAWE wedstrijden. 

 

Een ruiter die, sinds 2017, heeft deelgenomen aan kampioenschappen als 

vertegenwoordiger van één land mag daarna niet voor een ander land als 

vertegenwoordiger optreden.  

 

Vanaf 2018 moeten alle ruiters die deelnemen aan Continentale of 

Wereldkampioenschappen, voorafgaandelijk hun kwalificatie behalen in eigen 

land bij minimum één internationale jury van WAWE jurylijst.  

 

Het resultaat van de internationale jury moet hoger zijn dan 58% in Dressuur 

en minimum 58% bedragen in Stijltrial, en de proef Speedtrial moet 

uitgereden zijn zonder diskwalificatie.  

De kwalificatie kan gebeuren in één of meerdere wedstrijden, en het resultaat 

mag niet ouder zijn dan 7 maanden (WAWE kan beslissen om de geldigheid 

van het resultaat te verlengen). 

Een combinatie paard/ruiter die in het verleden deelnam aan een 

Continentale of Wereldkampioenschap en die daarbij een score hoger dan 

58% in Dressuur en minimum 58% in Stijltrial behaalde, hoeft haar kwalificatie 

niet te hernieuwen indien ze opnieuw geselecteerd wordt voor deelname. 
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1.1.5. GEBREKEN IN HET REGLEMENT 

Indien bepaalde vragen onbeantwoord blijven of voor alle gevallen die niet 

voorzien zijn in dit reglement, wordt er verwezen naar de reglementen van 

WAWE, KBRSF en FEI.  

1.2.  DEELNAMEVOORWAARDEN PER KLASSE 

1.2.1. KLASSES 

De verschillende klassen dienen in de eerste plaats om de evolutie van de 

combinatie te waarderen. 

 

Er bestaan 6 klassen in Working Equitation: 

 

a. WE – Initiatie 

Dressuur en Stijltrial  

b. WE0 - Introductie 

Dressuur en Stijltrial  

c. WE1 – Voorbereidend 

Dresuur, Stijltrial en Speedtrial   

d. WE2 – Belofte  

Dressuur, Stijltrial, Speedtrial en Runderwerk 

e. WE3 – Gevorderde  

Dressuur, Stijltrial, Speedtrial en Runderwerk  

f. WE4 - Masters 

Dressuur, Stijltrial, Speedtrial en Runderwerk 

 

Alle deelnemers, ongeacht type rijstijl, dienen het huidige reglement te 

respecteren.  

1.2.1.1. WE – Initiatie klasse 

Proeven: Dressuur en Stijltrial 

a. Voor paarden die, vanaf 1 januari van het nieuwe 

wedstrijdseizoen, minstens 4 jaar oud worden. 

b. Voor startende ruiters of ruiters startend in de discipline.  

c. Vanaf 8 jaar (Children, Junior, Young Rider, Senior). 

d. Toegelaten optoming: gewone trens of gelijkaardig bit, gebroken 

of ongebroken zonder hefboom, bitloos.  

Tweehandig gereden. Zweep is toegelaten. 
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1.2.1.2. WE0 –Introductie klasse 

Proeven: Dressuur en Stijltrial 

a. Voor paarden die, vanaf 1 januari van het nieuwe wedstrijdseizoen, 

minstens 4 jaar oud worden. 

b. Voor startende ruiters of ruiters startend in de discipline. 

c. Vanaf 8 jaar (Children, Junior, Young Rider, Senior). 

d. Toegelaten optoming: gewone trens of gelijkaardig bit, gebroken of 

ongebroken zonder hefboom, Kimblewick met dubbele teugels en 

kinketting, bitloos.  

Tweehandig gereden. Sporen en/of zweep zijn toegelaten. 

1.2.1.3. WE1 – Voorbereidende klasse 

Proeven: Dressuur, Stijltrial en Speedtrial  

a. Voor paarden die, vanaf 1 januari van het nieuwe wedstrijdseizoen, 

minstens 5 jaar oud zijn. 

b. Voor ruiters vanaf 12 jaar (Junior, Young Rider, Senior).  

c. Toegelaten optoming: gewone trens of gelijkaardig bit, gebroken of 

ongebroken, Kimblewick met dubbele teugels en kinketting, bitloos. 

Dubbel hoofdstel met  bit met hefboom is toegelaten (hefboom van 

7 cm max).    

Tweehandig gereden. Sporen of zweep zijn toegelaten (één van 

beide). 

1.2.1.4. WE2 – Belofte klasse  

Proeven: Dressuur, Stijltrial, Speedtrial en Runderwerk 

a. Voor paarden die, vanaf 1 januari van het nieuwe wedstrijdseizoen, 

minstens 6 jaar oud zijn. 

b. Voor ruiters vanaf 16 jaar (Young Rider, Senior). 

d. Toegelaten optoming: gewone trens of gelijkaardig bit, gebroken of 

ongebroken, Kimblewick met dubbele teugels en kinketting, bitloos. 

Dubbel hoofdstel met  bit met hefboom is toegelaten (hefboom van 

12 cm max).    

Tweehandig gereden. Enkel sporen zijn toegelaten. 

1.2.1.5. WE3 – Gevorderde klasse en WE4 –Masters klasse 

Proeven: Dressuur, Stijltrial, Speedtrial en Runderwerk 

a. Voor paarden die, vanaf 1 januari van het nieuwe wedstrijdseizoen, 

minstens 6 jaar oud zijn. 

b. Voor ruiters vanaf 18 jaar (Young riders vanaf 18 jaar en Seniors). 
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c. Toegelaten optoming : Alle optomingen van lagere klassen, 

uitgebreid met enkelvoudige stang of kandare, met een hefboom 

van 12cm max. Dubbele teugels mogen, maar 1 paar teugels 

wordt aangeraden. Dubbel hoofstel is toegelaten. . 

enkel sporen zijn toegelaten. 

d. WE4 wordt éénhandig gereden.  

1.2.2. SENIORS 

a. Ruiters die tijdens het jaar, vanaf 1 januari van het nieuwe 

wedstrijdseizoen, minimum 21 jaar oud worden. 

b. Seniors mogen deelnemen met paarden die reeds hogere klassen gelopen 

hebben. 

c. Referentieklasse : WE3 – WE4 

d. Helm is verplicht in klassen WE tot WE2. Helm wordt sterk aangeraden 

voor klassen WE3 en WE4. 

1.2.3. YOUNG RIDERS 

e. Ruiters die tijdens het jaar, vanaf 1 januari van het nieuwe 

wedstrijdseizoen, minimum 16 jaar en maximaal 20 jaar oud worden. 

f. Young Riders mogen deelnemen met paarden die reeds hogere klassen 

gelopen hebben.  

g. Elke Young Rider die géén 18 jaar oud is op de dag van een wedstrijd 

dient zich voorafgaandelijk aan te melden aan het secretariaat met een 

attest waaruit blijkt dat zijn ouder(s) (of voogd) de toelating geven om 

deel te nemen aan de wedstrijd. 

h. Referentieklasse : WE2 

i. Helm is verplicht. 

1.2.4. JUNIORS 

a. Ruiters die tijden het jaar, vanaf 1 januari van het nieuwe 

wedstrijdseizoen, minimum 12 en maximaal 15 jaar oud worden. 

b. Juniors mogen deelnemen met paarden die reeds hogere klassen gelopen 

hebben.  

c. Elke Junior dient zich voorafgaand aan de wedstrijd, aan te melden aan 

het secretariaat met een attest waaruit blijkt dat zijn ouder(s) (of voogd) 

de toelating geven om deel te nemen aan de wedstrijd. 

d. Referentieklasse: WE1 

e. Helm is verplicht. Rugbescherming is sterk aangeraden.  
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1.2.5. CHILDREN 

a. Ruiters die tijdens het jaar, vanaf 1 januari van het nieuwe 

wedstrijdseizoen, minimum 8 jaar en maximaal 11 jaar oud worden.  

b. Children mogen deelnemen met paarden die reeds hogere klassen 

gelopen hebben 

c. Alle Children dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd, aan te melden 

aan het secretariaat met een attest waaruit blijkt dat ouder(s) (of voogd) 

de toelating geven om deel te nemen aan de wedstrijd. 

d. Referentieklasse: WE1 

e. Helm is verplicht. Rugbescherming is sterk aangeraden.   

1.2.6. EVOLUTIE TUSSEN DE KLASSES 

Elke combinatie ruiter/paard engageert zich ertoe om naar eer en geweten in 

de correcte klasse deel te nemen, rekening houdend met de 

minimumvoorwaarden inzake leeftijd van paard en ruiter, zoals beschreven 

hierboven.  

Indien nodig, zal bewijs gevraagd kunnen worden (bv. Opsturen van een 

video, etc.)  

a. Indien een combinatie ruiter/paard in minstens 1 wedstrijd 60% in 

Dressuur en Stijltrial behaald heeft, en de Speedtrial (indien van 

toepassing in zijn proef) uitreed, én mits akkoord van de jury, kan deze 

combinatie doorgroeien naar een hoger niveau, op voorwaarde dat de 

minimumvereisten inzake leeftijd ruiter en paard voldaan zijn. 

b. WEB-bestuur behoudt zich het recht om, in samenspraak met de jury, een 

combinatie te vragen te starten in een lager niveau in een volgende 

wedstrijd(en), op voorwaarde dat de minimumvereisten van leeftijd ruiter 

en paard voldaan zijn, tot de minimale scores (zie punt e) gehaald 

worden. Deze beslissing zal door WEB gecommuniceerd worden aan de 

ruiter en aan organisatie en jury van de volgende wedstrijden. 

c. WEB-bestuur behoudt zich het recht om, na analyse van de 

seizoensresultaten van een combinatie, aan te geven dat de combinatie 

in een hogere klasse dient te starten, op voorwaarde dat de 

minimumvereisten inzake leeftijd ruiter en paard voldaan zijn. De 

combinatie kan in dat geval in het volgende wedstrijdseizoen: 

 Ofwel onmiddellijk starten in de hogere klasse  

 Ofwel de eerste wedstrijd dezelfde klasse rijden als het vorig 

wedstrijdseizoen met de verplichting om deel te nemen in de 

hogere klasse vanaf zijn 2e wedstrijd  
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d. Combinaties ruiter/paard die deelnemen in klasse WE3 en WE4 en die de 

classificatie-punten halen (zie a. van deze paragraaf) volgens WAWE-

regels in internationale evenementen, mogen niet in een lager niveau 

deelnemen.  

e. Elke combinatie ruiter/paard die minder dan 50% haalt in Dressuur en 

Stijltrial en waarbij geen significante stijging (minimum 3%) wordt 

genoteerd tijdens 2 opeenvolgende proeven, moet naar een lagere klasse 

overstappen. 

1.3.  VOORSTELLING EN OPTOMING 

1.3.1. OPTOMING EN UITRUSTING 

De combinatie ruiter/paard moet aan een aantal minimumvereisten inzake 

kledij en optoming (zadel en hoofdstuk) voldoen. Indien deze niet gehaald 

worden, kan de deelname aan de wedstrijd geweigerd worden. 

Met uitzondering van traditionele zadels (Spaans, Portugees, Camargue, 

Amerikaans, etc.) wordt een dressuurzadel aangeraden. De 

veelzijdigheidszadels worden toegelaten tot klasse WE1. Alle andere type 

zadels zijn verboden.  

 

Vaste borstriemen en zadelriempjes zijn toegelaten in de optoming. Echter 

élke aanraking of vasthouden aan deze vaste borstriem of zadelriempjes zal 

leiden tot onmiddellijke diskwalificatie.  

 

De Masterruiters rijden éénhandig. In deze Master klasse is elk hulpmiddel dat 

de teugels korter maakt of welke het mogelijk maakt om teugels op 

gefixeerde plaats vast te houden, verboden (bv. knoop in de teugels leggen, 

jachtteugels,...)  

 

Martingaal is niet toegelaten, tenzij deze martingaal standaard deel uitmaakt 

van het traditionele harnachement van een rijstijl (bv. Camargue martingaal). 

In voorliggend geval dient de ruiter op voorhand de organisatie op de hoogte 

te brengen.  

 

Verboden optoming: elk hoofdstel dat de ademhaling beperkt, metalen 

muserole. Neusafdekking of "nasal strips" (voorwerp om de neusgaten open 

te houden) zijn verboden. De juryleden, dierenarts(en) en paddock 

commissarissen zijn bevoegd om de optoming op elk moment te controleren. 

Indien een overtreding wordt vastgesteld, zal dit leiden tot diskwalificatie van 

de combinatie ruiter/paard.  
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Met uitzondering van Dressuur zijn in alle proeven (Stijltrial, Speedtrial, 

Runderwerk) bandages en peesbeschermers toegelaten. Deze dienen in een 

passende en discrete kleur te zijn. Geluiddempende oorprotectie (of 

oordoppen) is niet toegelaten, echter anti-vlieg beschermende oornetjes zijn 

toegelaten. Springschoenen (clochen/bellboots) zijn enkel toegelaten in 

Speedtrial en Runderwerk. 

  

1.3.2. VOORSTELLING VAN DE RUITER 

In alle klassen, van WE tot WE4, in Dressuur, Stijltrial et Speedtrial en 

Runderwerk, is een wedstrijd-outfit noodzakelijk. (zie verder). 

De combinatie ruiter/paard mag kiezen tussen een klassieke voorstelling (zie 

verder : Basis- Wedstrijd-outfit) dan wel een Engelse voorstelling of een 

traditionele voorstelling (Spaans, Portugees, Camargue, Italiaans, Argentijns, 

Amerikaans etc)  inzake kledij en uitrusting.  

 

Basis wedstrijd outfit: hemd + gilet en/of vest (vest is verplicht in Dressuur) + 

rijbroek/jodhpur + Laarzen of korte botjes ; in discrete kleuren.  

Klassen WE tot WE2: dragen van een helm is verplicht 

Klassen WE3 tot WE4: dragen van een helm is verplicht voor Young Riders en 

sterk aangeraden voor Senior Riders, op eigen verantwoordelijkheid van de 

ruiter in geval van ongeval of andere. Indien wijziging: zie FEI reglement.  

Het dragen van beschermingsharnas is toegelaten, in discrete kleur, en mag 

eventueel boven de vest gedragen worden.  

Sporen moeten vervaardigd zijn uit metaal. De takken moeten glad zijn. De 

doorn heeft maximale lengte van 3.5cm, recht of gebogen, zonder scherpe 

punt en moet achterwaarts gericht zijn vanuit het midden van de spoor. 

Indien er spoorwieltjes zijn, moeten deze zacht zijn en vrij kunnen draaien. 

Metalen sporen met een haak (in de vorm van een bol) in hard plastic 

(“Impulse” Spurs) en sporen zonder doorn zijn toegelaten.  

Sporen zijn facultatief in klassen WE0 tot WE4, maar zijn verboden in klasse 

WE.  

Rijzweep is toegelaten in klasse WE tot WE1. Opgepast: WE1 = sporen OF 

zweep, nooit beide in deze klasse WE1. 

Ruiters van klasse WE2 tot WE4 mogen de piste betreden met een zweep (of 

stokje) op voorwaarde dat de zweep (of stokje) gedurende de ganse proef in 
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verticale positie blijft gehouden in de hand (WE4 ruiters: vastgehouden in de 

werkhand) 

Het aanraken van het paard met de zweep wordt aanzien als een extra hulp 

en zal steeds (in alle klassen) tot diskwalificatie leiden. 

Lengte van de zweep: minimum 80 cm en maximum 120 cm.  

1.3.3. KLEDIJ NATIONALE PLOEG 

Verplichte nationale kleding: in uitwerking 

1.3.4. VOORSTELLING VAN HET PAARD 

Het paard moet verzorgd, proper en getoiletteerd zijn. 

De manen zijn:   

 Ofwel kort (maximaal 1 hand) 

 Ofwel gevochten in knotjes 

 Ofwel gevlochten in hengstenvlecht 

Losse manen kunnen, naargelang de jury, een aanzienlijke vermindering in 

score geven. 

Alle siervlechten, zoals dambordvlecht, parelvlecht en andere versieringen zijn 

verboden.  

De staart is gevlochten of is minstens uitgekamd en proper.  

Een klein gekleurd lint mag op de staart aangebracht zijn om aan te geven dat 

het paard kan stampen of bijten, of om aan te geven dat het een hengst is. 

Het is verboden om de staart of welk deel van het paardenlichaam dan ook te 

decoreren, en dit verbod geldt in alle proeven. 

 

1.4.  PAARDEN 

Het welzijn van het paard dient op elk moment te primeren (zie bijlage 1)  

1.4.1. IDENTIFICATIEDOCUMENTEN VAN HET PAARD 

a. Het paspoort van het paard dient op elk moment in orde te zijn ( cfr. 

reglement FEI) en moet voorgelegd kunnen worden als de organisator het 

eist tijdens de wedstrijd.  



 Copyright © 2019 Working Equitation Belgium 
15 

b. Zoals alle documenten van het paard, dient het vaccinatieboekje correct 

ingevuld te zijn.  

c. De organisator van de wedstrijd kan alle documenten van het paard bij 

zich houden tijdens de wedstrijd. 

d. De paarden dienen in orde te zijn met hun vaccinaties, volgens de 

richtlijnen van de nationale federatie.  

e. Het FEI- reglement inzake doping is van kracht. 

1.4.2. LEEFTIJD 

Paarden die 4 jaar worden tijdens het jaar, vanaf 1 januari van het 

wedstrijdseizoen, zijn hoogstens toegelaten tot de klassen WE en WE0; 

paarden die 5 jaar worden tijdens het jaar, vanaf 1 januari van het 

wedstrijdseizoen, zijn hoogstens toegelaten tot klasse WE1; paarden die 6 jaar 

worden tijdens het jaar, vanaf 1 januari van het wedstrijdseizoen, zijn 

toegelaten tot alle klassen (tot WE4). 

 

Paarden die 4 of 5 jaar worden tijdens het jaar, vanaf 1 januari van het 

wedstrijdseizoen, mogen slechts 1 keer per dag (1 keer per onderdeel/proef) 

uitgebracht worden.  

1.5.  INSCHRIJVING, SELECTIE, EN KWALIFICATIE 

1.5.1. INSCHRIJVING 

Door zich in te schrijven in een Working Equitation wedstrijd verklaart de 

deelnemer zich akkoord met het huidige reglement. 

Indien het aantal deelnemers in een klasse lager ligt dan 3, kan de klasse 

gereden worden onder de noemer ‘presentatie’. In dat geval is de organisatie 

niet verplicht om prijzen in geld of natura te voorzien. 

 

Elke combinatie ruiter/paard verklaart op eer en geweten deel te nemen in de 

voor haar passende klasse. Indien nodig kan hiervoor bewijs worden gevraagd 

(opsturen van een video, etc.)  

 

Ruiters kunnen ‘Buiten Competitie’ deelnemen aan een wedstrijd op 

voorwaarde dat :  

 de inschrijving correct gebeurde aan dezelfde 

voorwaarden als de andere ruiters (voorwaarden 

m.b.t. licentie, immatriculatie, tijdige inschrijving 

etc.). 
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 de deelnemer duidelijk de bewoording « Buiten 

Competitie » op het inschrijvingsformulier 

vermeldt. 

 

a. Inschrijvingen en notificatie moeten steeds schriftelijk gebeuren, via mail 

of brief.  

b. In de klassen WE tot WE0 mag eenzelfde paard door 2 ruiters uitgebracht 

worden (op voorwaarde dat het paard minstens 6 jaar wordt in het jaar). 

Een paard mag slechts in 4 proeven per dag uitgebracht worden. Een 

paard kan slechts door 1 ruiter kan uitgebracht worden in de proeven 

WE1 tot WE4. 

c. Enkel de deelnemende ruiter is verantwoordelijk voor het correct 

afsluiten zijn verzekering (licentie).  

d. De organisator is niet verantwoordelijk voor ongevallen bij ruiters of hun 

paarden gedurende de duurtijd van wedstrijd (deze duurtijd vangt aan 

daags voor de wedstrijd en eindigt de dag na de wedstrijd).  

1.5.2. SELECTIE  

De deelnemers aan het Nationale Kampioenschap of Belgisch Kampioenschap 

worden geselecteerd op basis van hun puntentotaal van het wedstrijdseizoen.  

De selectie gebeurt op basis van de 4 beste resultaten behaald in éénzelfde 

klasse gedurende het wedstrijdseizoen.  

Combinaties ruiter/paard die aan de volgende criteria voldoen, komen in 

aanmerking voor selectie: 

 

 Deelgenomen hebben aan minstens 4 wedstrijden FWE/ETAP in 

eenzelfde klasse  

 Minstens 1 deelname aan een wedstrijd elk landsgedeelte bv 3 ETAP + 1 

FWE of 3 FWE + 1 ETAP of 2 FWE + 2 ETAP 

In functie van het aantal georganiseerde wedstrijden en de progressie van een 

combinatie ruiter/paard, kan dezelfde combinatie geselecteerd zijn in 2 

klassen. In dat geval dient de ruiter deel te nemen in de hoogste van de 2 

klasse waarvoor hij geselecteerd werd. 

Elke wedstrijd van de WEB-kalender levert de ruiters van elke klasse punten 

op, op basis van hun klassement, indien minstens 2 deelnemers (indien enige 

deelnemer = 1 klassepunt). De verdeling van de punten is als volgt: 
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Na elke wedstrijd wordt een voorlopig klassement per klasse gemaakt. 

Op het einde van het seizoen worden de ‘x’ hoogst geklasseerde combinaties 

uitgenodigd voor deelname aan het kampioenschap. Het aantal geselecteerde 

combinaties kan verschillend zijn van klasse tot klasse. Niet alle klassen 

worden steeds uitgenodigd op het kampioenschap. 

 

WEB behoudt zich het recht om ruiters te selecteren via Wild Card op 

voorwaarde dat deze beslissing in unanimiteit genomen wordt, naar de geest 

van de bestaande selectiecriteria. 

 

1.6.  INRIJPISTE OF PADDOCKREGELS 

a. Gedurende de wedstrijd is de inrijpiste exclusief voorbehouden aan de 

deelnemers die hun paard inrijden net voor hun proef.  

b. De ruiters moeten rijbroek of jodhpur, chaps, laarzen of korte botjes dragen. 

Het dragen van de helm is verplicht.  
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c. De ruiters warmen hun paard op in de inrijpiste/paddock alvorens de rijbaan 

te betreden om hun proef te rijden, en keren na hun proef terug naar de 

inrijpiste.  

d. De beleefdheidsregels gelden voor alle ruiters die in de piste inrijden. Ruiters 

op de linkerhand hebben steeds voorrang. 

e. Paarden longeren in de inrijpiste is enkel mogelijk als de bodem het toelaat en 

mag nooit ander ruiters storen. De paddockcommissaris moet expliciet zijn 

toestemming geven om te longeren.  

f. Werken aan de hand is niet toegestaan in de inrijpiste.  

g. Een derde persoon mag rondstappen met het paard aan de hand, om het 

opgewarmd te houden, gedurende de verkenning van het parcours. 

h. Het werk in de paddock dient in sereniteit te gebeuren. Roepen en andere 

geluiden maken zijn te vermijden.  

i. Trainers die hun ruiters wensen te superviseren tijdens de opwarming moeten 

buiten de inrijpiste blijven.  

j. De inrijpiste en het gebruik ervan staan onder toezicht van een 

paddockcommissaris of een gelijkgestelde (steward of andere). 

Vooral de behandeling van de paarden wordt geobserveerd. Dit houdt in het 

gebruik van de sporen of andere handelingen. Bij overmatig en constant 

gebruik, kan de ruiter gediskwalificeerd worden.  

k. Alle deelnemers moeten gehoorzamen aan de instructies van de 

paddockcommissaris of de steward indien die oproept tot start.  

l. De organisatoren of pisteverantwoordelijken moeten minstens 3 hindernissen 

plaatsen in de inrijpiste waaronder 1 sprong, eventueel afgebakend met de 

reglementaire bakens (rood rechts, wit links). Dezelfde hindernissen moeten 

aanwezig blijven voor alle deelnemers. Het aanpassen van de hindernis of het 

maken van een andere hindernis gedurende het inrijden is niet toegelaten.  
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2. OFFICIALS EN ORGANISMEN 

2.1.  ORGANISATOREN 

De organisatoren zijn onderworpen aan het reglement en aan de regelgeving van 

het WEB. 

De volgende paragrafen dienen als hulp om de organisatoren toe te staan alle 

noodzakelijke elementen te voorzien voor de organisatie en het goede verloop van 

een wedstrijd. Ze worden beschouwd als het draaiboek en bevatten een niet-

exhaustieve lijst van elementen die moeten georganiseerd worden zoals de 

inrichting van de infrastructuur, de te leveren diensten, de na te leven technische 

vereisten, etc.  

 

a. Officials en assisterende medewerkers: 

 Chef de piste (official) 

 Paddockcommissaris (official) 

 Technisch Afgevaardigde (official) 

 Een assistent om de paddockcommissaris te ondersteunen  

 Een assistent voor het openen en sluiten van de dressuurpiste bij het 

betreden en verlaten van elke ruiter 

 Eén of meerdere assistenten om alle hindernissen in orde te brengen bij het 

wisselen van de ruiters. 

 Een postbode voor het uitwisselen van alle documenten tussen de juryleden 

en de administratieve medewerkers. 

 Indien de wedstrijdpiste zich te dicht bevindt in de nabijheid van wegen, 1 of 

meerdere security mensen voor het voorkomen van ongevallen met 

voertuigen en problemen met loslopende paarden of honden. 

 Een assistent om regelmatig de wedstrijdpiste en de opwarmingspiste vlak te 

maken en proper te houden. 

 Een verantwoordelijke die alle assistenten superviseert en die in verbinding 

staat met de officials en de organisatoren van de wedstrijd. 

 Een spreker die overweg kan met de geluidsinstallatie die ter beschikking 

staat voor de voorzitter van de wedstrijd en van de organiserende vereniging, 

dit om informatie en mededelingen om te roepen, voor de muzikale 

achtergrond tijdens de pauzes en de muziek tijdens de wedstrijd etc. 

 Een assistent om de organisatie van de parking in goede banen te leiden. 

 Een verantwoordelijke voor de prijsuitreiking. 

 De aanwezigheid van competente medewerkers die de jury zullen assisteren 

bij het secretariaatswerk. 
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b. Secretariaat/Administratieve cel aanwezig voor en tijdens de wedstrijd: 

 

 Ontvangen van de ruiters die hun deelname komen bevestigen, de reeds 

bestaande startlijsten aanpassen en de nog niet betaalde deelnamekosten 

ontvangen. 

 De nodige initiatieven nemen zodat de vooropgestelde timing maximaal 

gerespecteerd wordt. 

 Het ontvangen van de officials en verstrekken van alle nuttige informatie.  

 Het bezorgen aan de jury van een map met alle documenten zoals de 

startlijst en de klaargemaakte wedstrijdformulieren voor elke proef.  

 Verwerking van de resultaten en opstellen van het klassement. 

 De PR verzorgen. 

 Verzorgen van een maaltijd en drank voor de jury en de officials. 

 Het controleren van de vereiste vaccinaties. 

 

c. Check list – Wedstrijdvoorbereiding - Administratie: 

 

Secretariaatstaken: 

 

 Registratie van de inschrijvingen 

 Verwerking van de resultaten 

 Communiceren van de resultaten aan: WEB, ETAP en/of FWE 

 Controle of de ruiters en paarden voldoen aan de leeftijdsregels tot deelname 

aan de proeven. 

 Controle van de licenties en registratie van de paarden. 

 Controle of de ruiters deelnemen op het juiste niveau. 

 Opstellen voor elke proef van de startvolgorde en de timing 

 Inschatting van het tijdstip van de prijsuitreiking. 

 Aanleveren van alle nodige documenten voor de administratie van de 

wedstrijd ( jury formulieren, startlijsten etc.) 

 ... 

 

Gemeentelijke administratie – lokale politie: 

 

De organiserende vereniging moet zich informeren bij de gemeentelijke 

besturen betreffende de richtlijnen en verplichtingen voor het organiseren van 

festiviteiten, sportieve wedstrijden en evenementen op hun grondgebied 

indien de wedstrijd buiten het privéterrein valt. 

Ook wat betreft parkeren op de openbare weg en wat betreft tijdelijke 

wegbewijzering. 
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d. Check list – Technisch Afgevaardigde – voorbereiding technische vereisten: 

 

 Kwaliteit van de bodem van de inrijpiste en wedstrijdterrein.  

 Afmetingen van de pistes 

 Afbakening van de pistes – letters (zie bijlage 2), nummers enz. 

 Ingang van de piste (zie bijlage 2) 

 Paddock of inrijpiste 

 Installatie van de jury: de organiserende vereniging moet voor de jury en 

hun assistenten, voldoende ruim en een nette plaats voorzien, afdoende 

gescheiden van het publiek, afgeschermd voor regen of felle zon. Voor de 

dressuurproef wordt de voorzitter van de jury aan de letter C geplaatst, in 

het verlengde van de middellijn, op een afstand van 3 à 5 meter van de 

korte zijde. (2 meter bij een binnenpiste)  

 Benodigdheden voor de jury: een tafel en stoelen en een bel.  

 Installatie van de geluidsapparatuur. 

 Installatie van de administratieve medewerkers : niet te ver van de piste, in 

een lokaal voldoende ruim om er 3 mensen aan een tafel te kunnen 

plaatsen, met ruimte voor een laptop ed.  

 Stalling van de paarden: het is in het voordeel van de organisators om 

stallingen aan te bieden voor de deelnemende ruiters. Deze stallingen 

moeten netjes en in goede staat zijn. Plaatsen voor afname van water of 

drinkplaatsen moeten duidelijk aangegeven worden. 

 Parking 

 Decoratie van de pistes: het aanbrengen van planten, bloemen of struiken 

kan een feestelijk cachet geven aan het terrein. Deze moeten zodanig 

opgesteld worden dat zij geen hinder veroorzaken voor de jury of de 

ruiters en paarden. Zij moeten voldoende stevig verankerd zijn zodat zij 

niet omvallen bij eventuele wind. Gelieve extra aandacht te besteden aan 

de plaatsing van vlaggen en publiciteitsbanners.  

 Telefoonlijst: arts en veearts van wacht. 

 

e. Na de wedstrijd: 

 

Het is wenselijk om de resultaten en eventuele foto's te bezorgen aan WEB, 

ETAP en/of FWE. Teruggave in nette en goede staat van het materiaal geleend 

voor de organisatie van de wedstrijd aan WEB, ETAP, FWE of anderen. 

 

Het feit een wedstrijd en de goedkeuring aan te vragen, verplicht de organisatoren 

te voldoen aan de het wedstrijdreglement en aan het huishoudelijk reglement 

opgesteld door WEB. 
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2.2.  JURY  

a. Worden beschouwd als officiële juryleden: alle fysieke personen die aangesteld 

zijn door de wettelijke liga’s voor de paardensport, de WAWE of door WEB.  

b. De leden van de jury vormen samen de jury. De president van de jury is de 

voorzitter, de andere leden worden aangesteld als mede-juryleden. 

c. Voor de klasse WE1 tot WE4 moeten de wedstrijden gejureerd worden door 

officieel erkende juryleden (nationaal of internationaal), erkend door een 

WAWE of door andere instantie. Klasse WE en WE0 kan gejureerd worden door 

WEB erkende juryleden. 

d. Eén jurylid mag maximaal 40 combinaties jureren per wedstrijd. Voor grote 

wedstrijden worden idealiter 2 of meer juryleden aangeduid. 

e. Bij onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, is het aan de jury om 

sportieve beslissing te nemen en zo goed mogelijk in de geest van dit reglement 

en de richtlijnen van de WAWE, van de K.B R.S.F. en van de FEI. 

f. De instructies van de jury moeten gerespecteerd worden. Opmerkingen kunnen 

leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.  

g. Een jurylid dat jureert in een wedstrijd wordt geacht aanwezig te zijn 30 

minuten voor aanvang van de proef en tot 30 minuten na het einde van de 

laatste proef waarvoor hij afgevaardigd is. 

 

Een lijst van door WEB erkende juryleden per klasse zal gepubliceerd worden.  

 

2.3.  PADDOCKCOMMISSARIS 

De organisatie stelt een paddockcommissaris aan.  

Deze moet waken over:  

 de discipline in de paddock en de toepassing van het reglement.  

 het respect voor de paarden en de sportiviteit.  

 het respecteren van de richtlijnen wat betreft de kledij, optoming en 

uitrusting.  

 het respecteren van de timing door de eerstvolgende ruiters tijdig te 

verwittigen van hun nakende deelname. 

De functie van paddockcommissaris en eventuele stewards zijn geldend gedurende 

de duurtijd van de wedstrijd. De deelnemers zijn verplicht te gehoorzamen en hun 

opmerkingen op te volgen. 
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2.4.  DIERENARTS- ARTS - HOEFSMID 

De organisatie is verplicht om de contactgegevens te publiceren van de dierenarts 

van wacht, een arts van wacht en een beschikbare hoefsmid. 

 

2.5.  DE RUITERS 

2.5.1. DE RECHTEN 

 

a. Iedere deelnemer heeft het recht om zijn discipline uit te kunnen oefenen 

onder goede technische, menselijke en sportieve omstandigheden tijdens 

de wedstrijd. 

b. De deelnemers mogen deelnemen met meerdere paarden (maximaal 3 

per ruiter) voor zover de deelnamevoorwaarden per klasse gerespecteerd 

worden. 

c. Elke deelnemer kan verzet optekenen tegen een beslissing van de jury en 

de officials. Dit moet schriftelijk gebeuren. Deze moet bestaan uit een 

schriftelijk gemotiveerd verzoek. Een bedrag van 250 € moet toegevoegd 

worden ter garantie. De indieningstermijn eindigt bij de aanvang van de 

proef indien de klacht vooraf gekend is, of een half uur na publicatie van 

de resultaten indien de oorzaak van de klacht zich tijdens de proef heeft 

voorgedaan of wanneer de resultaten aangeklaagd worden. De klacht zal 

behandeld worden door een comité samengesteld uit de voorzitter van 

de jury, een afgevaardigde van de organisatie en een ervaren deelnemer 

uit een andere klasse dan de klasse van de ruiter die de klacht indient. De 

beslissing van dit comité is finaal. Er wordt geen geld terug gegeven. 

d. De deelnemers krijgen hun wedstrijdprotocol na afloop van hun proef. 

2.5.2.  DE PLICHTEN 

a. Alle deelnemers moeten hun deelname minstens één uur voor aanvang 

van hun proef bevestigen aan de organisatie, anders mogen zij niet meer 

deelnemen. 

b.  De deelnemers moeten het reglement van WEB en WAWE respecteren, 

alsook alle beslissingen van de jury. 

c. Tijdens de kampioenschappen, is de combinatie ruiter/paard verplicht 

deel te nemen aan de prijsuitreiking. Een afwezigheid zonder gegronde 

redenen zal een diskwalificatie tot gevolg hebben.  

Tijdens deze prijsuitreiking moeten de kledij en de optoming dezelfde zijn 

als die van tijdens de wedstrijd, met uitzondering van bandages of 
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beenbeschermers. Hengsten zijn eventueel vrijgesteld van de 

prijsuitreiking en hun aanwezigheid valt volledig onder de 

verantwoordelijkheid van de ruiter. Een official kan omwille van 

veiligheidsredenen de aanwezigheid van een paard bij de prijsuitreiking 

weigeren, zonder dat dit enige invloed zal hebben op de resultaten en het 

klassement. Indien de prijsuitreiking niet te paard kan doorgaan, is een 

correct wedstrijdtenue verplicht. 

Deelnemers "Buiten Competitie" kunnen niet deelnemen aan de 

prijsuitreiking en hebben ook geen recht op een prijs of een lint, tenzij de 

organisatoren dit toch voorzien. 

d. Tijdens en na de wedstrijd moeten de paarden steeds hun 

wedstrijdnummer zichtbaar dragen aan het hoofdstel en dit ter 

identificatie van de combinatie ruiter/paard. 

e. Tijdens de gehele wedstrijd, zal de ruiter steeds alle hindernissen 

bedienen met dezelfde hand.  

2.6.  DOPING 

De FEI-regelgeving met betrekking tot doping zijn van toepassing. 
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3. DE WORKING EQUITATION PROEVEN  

3.1. ALGEMEEN 

3.1.1. CONTROLE DOOR DIERENARTS 

a. De organisatie of de jury mogen een verificatie doen van de gebruikte 

geneesmiddelen en/of een controle door een dierenarts laten uitvoeren 

voor elke proef.  

b. Anti-doping controles kunnen uitgevoerd worden conform de bepalingen 

van de FEI regelgeving.  

c. Bij nationale kampioenschappen en Masters, alsook bij internationale 

wedstrijden, is een controle door een dierenarts bij aanvang van de 

wedstrijd sterk aangeraden. Een controle bij elk onderdeel wordt 

aanbevolen.  

De ruiter presenteert zijn paard met het bit dat zal gebruikt worden 

tijdens de wedstrijd. Wisselen van bit tijdens de wedstrijd is niet 

toegelaten. 

d. Een controle van de bitten bij elke proef is vereist, en dit voor alle 

niveaus. 

3.1.2. STARTLIJST 

a. De startlijst van de Dressuurproef wordt publiek gemaakt minstens 2 

dagen voorafgaand aan de wedstrijd, via mail of social media of andere. 

b. Bij nationale wedstrijden wordt de startlijst Dressuur opgemaakt via 

loting door de organisator of door een lid van de jury. (alternatief voor 

loting: alfabetisch op basis van de naam van de paarden of ruiters). De 

startlijst van de proeven Stijltrial en Speedtrial wordt bepaald door de 

individuele score van de ruiters, in de omgekeerde volgorde van de 

uitslag van de gereden proeven. De startlijsten Stijltrial en Speedtrial 

moeten minstens 2uur voor de start van de trials uithangen, samen met 

het parcours. 

c. Bij regionale wedstrijden gebeurt de loting door de organisator. De 

organisator mag ook rekening houden met de woon-afstanden van de 

ruiters. De volgorde van de overige proeven gebeurt in de omgekeerde 

volgorde van het tussentijds klassement van Dressuur. De organisator kan 

de initiële volgorde Dressuur aanhouden. 

d. De startlijst van de overige proeven (behoudens Dressuur, cfr puntje a) 

moet minstens 2uur voor aanvang van de proef geafficheerd worden. 
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Hoewel een algemene starttijd kan opgegeven zijn, is elke ruiter 

verantwoordelijk voor het monitoren van de vooruitgang van de proeven, 

zodat hij op tijd zijn intrede kan doen in de correcte volgorde. 

e. Na oproep in de paddock hebben de ruiters 60sec om aan te treden in de 

piste. Dressuur: ruiters mogen met hun paard aan de buitenzijde rond de 

dressuurpiste stappen en zich aan de jury voorstellen. Stijltrial en 

Speedtrial: ruiters mogen in de piste rondstappen, zich aan de jury 

voorstellen en groeten. Na het belsignaal heeft de ruiter 60sec om zijn 

proef aan te vatten. Het niet respecteren hiervan zal leiden tot 

diskwalificatie. 

3.1.3. EVALUATIE SYSTEEM 

Tijdens Dressuur zal de jury punten toekennen aan de uit te voeren figuren 

zoals die beschreven staan in het dressuurprotocol.  

Tijdens Stijltrial geeft de jury een beoordeling voor elke hindernis die 

genomen werd. 

Speedtrial wordt geëvalueerd op tijd. 

Runderwerk wordt geëvalueerd op tijd.  

3.1.3.1. Opmerkingen 

a. De prestaties van de combinatie paard/ruiter worden beoordeeld. 

De africhtinggraad van het paard, de zit en de hulpen van de 

ruiter, de zelfzekerheid en invloed van de ruiter alsook de 

exactheid van de figuren en de manier van aanpak van de 

hindernis. 

b. Alle oefeningen en hindernissen (Dressuur en Stijltrial) die 

beoordeeld worden door de jury zijn genummerd en worden 

gedocumenteerd in de protocollen.  

c. De dressuuroefeningen en de stijlrialhindernissen worden als volgt 

beoordeeld: (van 0 tot 10 punten):  

 

 10  Excellent 

 9  Zeer goed 

 8  Goed 

 7  Meer dan bevredigend 

 6  Bevredigend 

 5  Voldoende 

 4  Onvoldoende 

 3  Ontoereikend 

 2  Slecht  
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 1  Zeer slecht 

 0  Niet uitgevoerd 

3.1.3.2. Coëfficiënten en punten 

a. Er wordt een klassement opgemaakt per wedstrijdonderdeel. 

b. Dressuur, Stijltrial en Speedtrial worden gelijkwaardig (zonder 

coëfficiënt) geëvalueerd voor het algemeen klassement. 

Runderwerk telt als een afzonderlijk onderdeel bij individuele 

ranking van ruiters. 

c. De puntenverdeling geschiedt per proef als volgt : 1e = n + 1 ; 2e = 

n – 1 ; 3e = n – 2 ; 4e = n - 3 enz... waarbij "n" overeenstemt met 

het aantal deelnemers van het desbetreffende niveau. 

d. De deelnemers die gediskwalificeerd zijn in één van de proeven 

krijgen NUL punten voor die proef. 

d.e. De algemene rangschikking wordt eerst bepaald door het aantal 

correct afgewerkte proeven (0 eliminaties, 1 eliminatie, 2 

eliminaties, alle proeven geëlimineerd) en vervolgens door het 

aantal behaalde punten. 

e.f. Voor de deelnemers in de niveaus WE en WE0: Een hindernis die 

niet afgewerkt wordt, leidt niet tot eliminatie, maar krijgt de score 

‘NUL’. Er wordt geen apart klassement voorzien.  

f.g. Het totale resultaat (percentage) van een proef is de som van alle 

punten van de onderdelen (desgevallend met coëfficiënt) gedeeld 

door het aantal onderdelen. 

g.h. De ruiters "Buiten Competitie" worden beschouwd als deelnemers 

en tellen mee in de bepaling van het aantal te klasseren 

combinaties. 

3.1.4. CORRECTIES VAN DE PROTOCOLS 

Elke correctie of doorhaling op een protocol moet door de desbetreffende 

jury gehandtekend zijn, zoniet zal de desbetreffende score niet tellen totdat 

de jury de aanpassing bevestigt.  
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3.2.  WEDSTRIJDTERREIN 

a. Het terrein waar de proeven plaatsvinden, moet vlak zijn en vrij van stenen. De 

bodem is bij voorkeur in een soort zand dat geschikt is voor de paardensport. 

Een terrein met gras is eventueel toegelaten. 

b. De dressuurpiste moet een afmeting hebben van 20 x 40 meter met een 

afbakening van 30 à 50 cm hoog. Als het terrein voldoende groot is, moet er 

een ruimte van minimum 2 m rondom de dressuurpiste voorzien worden. 

Indien niet, moet het nodige gedaan worden om de beste condities te 

garanderen voor de deelnemers. Voor Stijltrial zijn er geen vaste afmetingen, 

maar een terrein van minimum 70 x 40 m is aan te raden met een afbakening 

van 50 à 150 cm hoog. 

c. Indien de proef gereden wordt in een binnenpiste, dan mogen de wanden als 

afbakening dienen. 

d. De ingang van de dressuurpiste moet ongeveer 2 m breed zijn. De ingang mag 

zich eender waar bevinden. 

e. De ingang hoeft niet gesloten te worden. 

f. Indien mogelijk, blijft het publiek op een afstand van 2 m van de piste. Indien 

niet mogelijk kan het publiek op de grootst mogelijke plaats staan, op 

voorwaarde dat de ruiters hiervan geen hinder ondervinden.  

g. De inrijpiste moet in de nabijheid van de wedstrijdpistes liggen en is idealiter 

uitgerust met dezelfde bodem. De andere paarden moeten op een afstand van 

minimum 5 m van de wedstrijdpiste blijven zodat ze de aan de gang zijnde 

proef niet storen.  

h. Alle dressuurproeven moeten doorgaan in de dressuurpiste.  

i. De dressuurproeven volgen de regels van het FEI (belettering). 
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3.3.  PROEVEN 

3.3.1. DRESSUUR 

a. Per dressuurproef bestaat er een verplicht protocol in functie van de 

klasse. De protocol mag  voorgelezen worden voor de klassen WE en 

WE0. 

b. Na het belsignaal heeft de ruiter 60 seconden om de proef te starten. De 

proef start onmiddellijk bij het binnentreden van de dressuurpiste in 

geval van afgebakende dressuurpiste. In geval dat het volledig terrein als 

dressuurpiste wordt gebruikt, start de proef bij het binnenrijden bij A. 

c. Het groeten van de voorzitter van de jury gebeurt steeds met een 

stilstaand paard. De mannelijke ruiters met een hoed nemen de hoed af 

met de rechterhand. Vrouwelijke ruiters en mannelijke ruiters met een 

helm groeten door een knik met het hoofd en de rechterarm naar omlaag 

en opzij.  

d. Tijdens de proef mag er geen commentaar gegeven worden over de 

historiek van het paard of ruiter. Dat mag wel tijdens de opwarmingsfase.  

e. Het wordt sterk aangeraden de dressuurproef uit te voeren met muziek 

aangepast aan het verloop van de proef. De ruiter moet zijn muziek 

aanbieden in het juiste formaat en drager zodat deze eenvoudig en snel 

opgestart kan worden bij de aanvang van de proef. De ruiter geeft de 

start van de muziek aan buiten de dressuurpiste door zijn rechterarm 

omhoog te brengen. Als de ruiter geen muziek heeft, zal er 

vervangingsmuziek voorzien worden.  

f. De dressuurproef eindigt bij het verlaten van de dressuurpiste. 

g. Opgelet  : In de dressuurproef is geen enkele bescherming voor het paard 

toegelaten ( beenbeschermers, bandages ... )  

 

Zie bijlage 3, bijlage 4 en bijlage 5 

3.3.2. STIJLTRIAL 

Stijltrial heeft tot doel de capaciteiten van ruiter en paard te demonstreren op 

het vlak van rust, precisie en harmonie bij het uitvoeren van een aantal 

hindernissen (cadans, regelmaat en zelfzekerheid). De hindernissen 

vertegenwoordigen moeilijklijkheden die zich kunnen aanbieden tijdens het 

werk in het veld. De jury evalueert het uitvoeren van de hindernissen volgens 

vooropgestelde criteria. Enerzijds de correcte uitvoering van de hindernis, 
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maar anderzijds ook het gedrag van het paard tegenover de hindernis wordt 

beoordeeld: buiging, kalmte, gehoorzaamheid aan de hulpen, 

verstandhouding tussen ruiter en paard. Net zoals in Dressuur, vraagt Stijltrial 

dezelfde correctheid in technische uitvoering. 

 

De term hindernis betekent een moeilijkheid die de ruiter moet aangaan.  

a. Alle hindernissen moeten duidelijk genummerd zijn in een bepaalde 

volgorde en afgebakend met rode en witte bakens. (rood rechts en wit 

links). De bakens maken integraal deel uit van het obstakel. 

De nummers worden aan de rechterzijde van de hindernis geplaatst en 

moeten zo duidelijk mogelijk zichtbaar zijn vanaf de voorgaande 

hindernis. 

b. De ingang en uitgang van elke hindernis moet aangeduid zijn met bakens 

(rood rechts, wit links). Indien de bakens op 1,5 m afstand van een 

hindernis staan, is dit de plaats waarvóór de ruiter de overgang moet 

maken. Wanneer de bakens vlak bij de hindernis staan, kan deze 

uitgevoerd worden in draf (WE en WE0) of in galop.  

c. De afstand tussen 2 hindernissen bedraagt idealiter minimum 10m.  

d. Een hindernis wordt als uitgevoerd beschouwd als de ruiter: 

1. de hindernis aanvat langs de aangegeven ingang. 

2. de nodige technische handelingen uitvoert voor het nemen van de 

hindernis.  

3. de hindernis verlaat langs de aangegeven uitgang 

 

e. De start- en finishlijn(en) moet(en) duidelijk aangegeven zijn.  

f. Elke hindernis mag versierd worden zolang de versiering de uitvoering 

niet verhindert.  

g. De organisator ontwerpt het parcours en laat het ontwerp 

voorafgaandelijk goedkeuren door de jury. De voorzitter van de jury kan 

de hindernis of de moeilijkheidsgraad nog laten aanpassen. Dit moet dan 

duidelijk gemeld worden aan de ruiters tijdens de verkenning van het 

parcours. 

h. Het parcoursplan moet ten laatste 2 uur voor aanvang van de trials 

beschikbaar zijn 

i. De deelnemers starten hun proef in volgorde van de startlijst.  

j. De ruiter groet alle leden van de jury voordat het belsignaal gegeven is.  

k. De ruiter mag voor aanvang van zijn proef en voor het belsignaal, 

controleren of de elementen van het parcours goed opgesteld staan ( bv 

beker, garrocha, ... ). Als de ruiter de startlijn overschrijdt, betekent dit 

dat hij het parcours aanvaardt in de toestand dat het zich bevindt.  
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l. De ruiter mag geen enkele hindernis (bakens inclusief) nemen of 

doorrijden voor aanvang van zijn proef ( aanvang proef = passeren van de 

startlijn)  

m. Als de voorzitter van de jury het belsignaal geeft, heeft de ruiter 60sec om 

zijn proef te starten.  

n. Minimum aantal hindernissen (zie bijlage 1): 

 WE: 6 hindernissen 

 WE0: 6 hindernissen 

 WE1: 8 hindernissen 

 WE2: 10 hindernissen 

 WE3 + WE4: 12 hindernissen 

 

De lagere wedstrijdniveaus werden ontwikkeld met als doel ²jonge paarden of 

startende ruiters met deze discipline te laten kennismaken. Het is daarom 

belangrijk dat het hindernissenparcours aangepast is aan elk niveau en dat er 

een duidelijk verschil is tussen de klassen (een stijgende lijn van moeilijkheid 

en aantal hindernissen bij de verschillende niveaus.) 

 

o. De proef eindigt met het afgroeten van alle leden de jury.  

Zie bijlage 3b 

3.3.3. SPEEDTRIAL 

Alle proefregels voor Speedtrial zijn identiek als de Stijltrial, met uitzondering 

voor puntje 3.3.2 – o:  de tijdopname stopt wanneer de ruiter de finishlijn 

passeert. Het groeten aan alle leden van de jury is verplicht voor het 

belsignaal en vlak na het passeren van de finishlijn.  

Het parcoursplan en de hindernissen Speedtrial kunnen verschillend zijn van 

de Stijltrial. 

3.3.4. VERKENNING VAN HET PARCOURS 

Alvorens de Stijltrail start, moeten de ruiters te voet en in wedstrijdtenue de 

verkenning van het parcours kunnen uitvoeren. Indien het parcours van 

Speedtrial verschillend is van de Stijltrial, moet er een nieuwe (tweede) 

verkenningsronde georganiseerd worden. Het weglaten van een hindernis in 

Speedtrial wordt niet aanzien als een nieuw parcours. 

a. De piste wordt toegankelijk gesteld voor de ruiters. Voor de klassen WE 

tot WE1, wordt een verkenning in aanwezigheid van de jury aangeraden.  
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De klassen WE2 tot WE4 kunnen dit autonoom. De jury staat tijdens de 

verkenning steeds ter beschikking voor eventuele vragen.  

b. De voorzitter van de jury geeft de aanvang en het einde aan van de 

verkenning met een belsignaal of via een boodschap.  

c. Tijdens de verkenning is het verboden door de ruiters en anderen om 

wijzigingen aan te brengen aan de hindernissen. De hindernissen mogen 

wel aangeraakt worden en te voet uitgevoerd.  

d. Na het belsignaal dat het einde van de verkenning aangeeft, mag geen 

enkele deelnemer de piste betreden en geen enkele wijziging mag nog 

aangebracht worden aan het parcours. De eerste deelnemer start na 

ongeveer 10 minuten deze ruiter voldoende tijd heeft om zijn paard 

herop te warmen.  
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4. DE HINDERNISSEN EN EVALUATIECRITERIA   

4.1.  ALGEMEEN 

De proef wordt gequoteerd op basis van het evaluatieformulier (zie bijlage 7 en 8). 

4.1.1. PAARD 

 Regelmaat der gangen 

 Kwaliteit van de overgangen 

 Gehoorzaamheid aan de hulpen 

 Harmonie van de bewegingen 

 … 

4.1.2. RUITER 

 Zit 

 Gemak van de uitvoering, evenwicht 

 Gebruik van de hulpen 

 … 

4.2.  GANGEN PER KLASSE IN STIJLTRIAL 

a. WE: 

Draf of stap in functie van het parcours. 

b. WE0:  

Draf of stap in functie van het parcours; galop is toegelaten om van de ene 

hindernis naar de volgende te rijden, maar niet op de hindernis zelf  

c. WE1:  

Parcours in galop, overgang galop/stap, enkelvoudige galopwissels (galopwissel 

met 3 à 5 passen alvorens aan te springen in de andere galop). 

d.  WE2:  

Parcours in galop, overgang galop/stap, vliegende galopwissels. 

e.  WE3: 

Parcours in galop, overgang galop/stap, vliegende galopwissels. 

f. WE4: 

Parcours in galop, overgang galop/stap, vliegende galopwissels. 
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4.3.  ELEMENTEN VAN DISKWALIFICATIE 

4.3.1. ALGEMEEN 

a. Kreupelheid van het paard. In geval van tekenen van kreupelheid zal de 

jury de ruiter verwittigen en kan zijn deelname uitgesteld worden in 

afwachting van een bezoek van de aangewezen dierenarts. Als er 

besloten wordt tot eliminatie, is er geen beroep mogelijk. Een paard dat 

kreupel verklaard wordt mag niet meer deelnemen in andere proeven 

waarvoor het ingeschreven was.  

b. Kwetsuur van het paard. Als de jury vermoeden heeft van aanwezigheid 

van bloed, waar dan ook op het lichaam van het paard, kan hij de proef 

stilleggen om dit te verifiëren. Als er bloed aangetroffen wordt zal het 

paard geëlimineerd worden, zonder mogelijkheid tot beroep. Indien er 

geen bloed wordt aangetroffen, mag de combinatie de proef 

verderzetten en afwerken. Als een steward/chef de piste bloed vaststelt 

in de mond van het paard of op de buikzone bij controle na de proef, zal 

deze de jury verwittigen en zal de jury de combinatie elimineren. 

In geval een veearts aanwezig is op de wedstrijd, moet deze geroepen 

worden wanneer er bloed wordt aangetroffen waar dan ook op het 

lichaam van het paard, tijdens of na de proeven. De veearts beslist of het 

paard verder kan deelnemen in de volgende proeven, of niet. De 

beslissing van de veearts is zonder beroep.  

c. Val van de ruiter of val van het paard. Een val van de ruiter betekent dat 

de ruiter niet in het zadel zit en zich moet herpakken of springen om 

terug in het zadel te geraken. Een val van het paard betekent dat zowel 

de schouder als de flank van het paard zich gelijktijdig de grond raken.  

d. Weigering: het paard weigert een voorwaartse beweging gedurende 

minstens 10 seconden. 

e. Voor Masters: het aanraken van de teugels met de vrije hand vòòr de 

hand waarmee de Master de teugels vasthoudt.  

f. Voor alle ruiters: zich vasthouden aan het zadel of deel van het zadel.  

g. De ruiter mag een andere positie van de garrocha in de ton vragen. Hij 

richt zijn vraag aan de voorzitter van de jury. Enkel de voorzitter van de 

jury of iemand van de organisatie mag de garrocha in de ton verplaatsen. 

Als de ruiter zelf de garocha verplaatst of eender welk ander obstakel, zal 

hij gediskwalificeerd worden.  

4.3.2. DRESSUUR 

a. De 4 benen van het paard buiten de dressuurring. 

b. Parcoursfout (alle niveaus):  
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 1e fout:  - 5 punten;  

 2e fout:  - 5punten;  

 3e fout:     eliminatie. 

4.3.3. STIJLTRIAL ET SPEEDTRIAL 

a. Niet groeten van alle juryleden bij aanvang en einde van de proef. 

b. Door de startlijn rijden vooraleer het belsignaal gegeven is. 

c. Vergeten door de startlijn of finishlijn rijden  

d. Door de finishlijn rijden vòòr het einde van het parcours. 

e. Niet gecorrigeerde hindernisfout: voorbeelden:  

 Hindernis niet in of uitrijden door de bakens en niet corrigeren 

 Het niet terugzetten van een omgestoten (deel van de) hindernis als 

hierdoor de hindernis niet correct kan afgewerkt worden 

 

f. Parcoursfout: fout in het aanrijden van het obstakel of een verkeerde 

volgorde in het parcours nemen. : 

 Hindernis x+1 genomen wordt vooraleer hindernis x afgewerkt is 

 Hindernis in de verkeerde richting nemen. 

 

g. Door een hindernis (bakens inclusief) rijden die nog niet afgewerkt was of 

door een hindernis rijden voor of na het belsignaal.  

h. Weigeren van voorwaartse tred van langer dan 10 seconden 

i. Drie weigeringen op een hindernis:  

 Klasse WE en WE0, deelnemers mogen doorgaan naar de 

volgende hindernis; de geweigerde hindernis krijgt ‘0’ punten.  

 Klasse WE1 tot WE4 deelnemers worden gediskwalificeerd bij 3 

weigeringen op dezelfde hindernis of tijdens het parcours, maar 

mogen, als ze willen, hun parcours uitrijden (aangeraden). 

j. Overduidelijk een hindernis aan het paard tonen (rond een hindernis 

rijden, naast een hindernis blijven stilstaan, …) of een hindernis inrijden 

vooraleer de proef gestart is (brug, round pen, water, …)  

k. Meer dan 60 seconden wachten met aanvang van de proef na het 

belsignaal. 
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4.4.  HINDERNISSEN 

4.4.1. 2 TONNEN 

De hindernis bestaat uit 2 tonnen die 3meter van elkaar staan (WE3 en WE4) 

of 4meter (WE tot WE2), gemeten vanaf het midden van de tonnen.  

 

De combinatie rijdt aan in het midden tussen de tonnen en maakt de eerste 

cirkel van ongeveer 3m (WE3 en WE4) of 4m (WE tot WE2) diameter rond de 

rechterton. Na de rechtercirkel en bij passage tussen de tonnen, verandert de 

combinatie van hand en maakt een cirkel rond de linkerton. De linkercirkel 

eindigt opnieuw tussen de 2 tonnen.  

In klasse WE3 en WE4 kan deze hindernis achterwaarts genomen worden. In 

dat geval dient eerst de rechterton en dan de linkerton genomen te worden.  

De oefening start vòòr de denkbeeldige lijn tussen de tonnen, en eindigt 

achter de denkbeeldige lijn tussen de tonnen.  

Dit obstakel kan ook starten met de linkerton. In dat geval wordt dit duidelijk 

aangegeven op het parcoursplan. 

 

a. WE en WE0:  

In draf. 

b. WE1: 

In galop, enkelvoudige galopwissel. 

c. WE2 tot WE4: 

In galop, vliegende wissel. 

d. Niet gecorrigeerde hindernisfout: eliminatie. 

e. Speedtrial: omstoten van ton: + 5sec. 

 

 
Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de precisie en de houding van de handverandering op het 

midden van de tonnen, de vorm en de symmetrie van de cirkels, de reactie en 

actie van het paard, en de kwaliteit van de overgangen. 
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Als de handwijziging niet exact het middelpunt valt, maar te laat, zal de jury 

een onvoldoende geven.  

 

Als het paard verandering van hand doet, zal de jury een negatieve score (i.e 

<5) geven.  

 

4.4.2. BRUG 

Deze hindernis bestaat uit een brug die in Stijltrial steeds in stap genomen 

moet worden. Deze hindernis moet minstens 2m lang*1.2m breed (WAWE 

regels: 4m * 1.5m) met haar hoogste punt minstens 20cm boven de grond.  

Deze hindernis kan 2 maal genomen worden, één keer per richting. De 

oppervlakte mag niet glad zijn. 

Deze hindernis moet stabiel zijn en uit solide materiaal bestaan en mag op 

geen enkele manier een gevaar betekenen voor paard of ruiter. 

Er mogen enkel sponsorlogo’s aan de brug bevestigd worden op voorwaarde 

dat zij het zicht niet belemmeren van de jury op de uitvoering door de ruiter. 

 

a. WE en WE0:  

Aanrijden in draf, overgang naar stap net voor de startbakens en 

overgang naar draf na de eindbakens.  

b. WE1: 

Aanrijden in galop, overgang naar stap net voor de startbakens en 

overgang naar galop na de eindbakens. 

c. WE2 tot WE4:  

Aanrijden in galop, overgang naar stap net voor de startbakens en 

overgang naar galop na de eindbakens. 

d. In Stijltrial moet minstens 1 hoef van het paard de oppervlakte van de 

brug aanraken (geen sprong over brug). 

e. Speedtrial: omstoten per deel van de hindernis (bakens incl): + 5strafsec  

 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de kwaliteit en regelmaat van de stap, de overgangen en 

het vertrouwen van het paard t.o.v. de hindernis.  

De jury zal punten aftrekken als het paard aarzelt, onregelmatig is of faalt om 

de hindernis te nemen in stap. 
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4.4.3. PARALLELLE SLALOM 

Slalom tussen 2 parallelle lijnen van palen. Deze hindernis bestaat 7 palen van 

2m hoogte, vastgezet in een voet die niet vast bevestigd is aan de grond, 

uitgezet in 2 parallelle lijnen met een afstand van 6m (WE3 en WE4) of tot 7m 

(WE tot WE2) tussen de 2 parallelle lijnen. De start en het einde van de 

hindernis wordt aangeduid met bakens.  

 

Er moet een afstand van 6m (of tot 7m voor WE tot WE2) zijn tussen de palen 

op 1 lijn (palen 1, 3, 5 en 7). Er moet ook een afstand zijn van 6m (of 7m voor 

WE tot WE2) tussen de palen van de andere lijn (palen 2, 4 en 6). 

 

Paal nr. 2 moet ter hoogte van het midden van paal nr. 1 en paal nr. 3 

geplaatst worden. Paal nr. 4 moet ter hoogte van het midden van paal nr. 3 en 

paal nr. 5 geplaatst worden. Paal nr. 6 moet ter hoogte van het midden van 

paal nr. 5 en paal nr. 7 geplaatst worden.  

 

De hindernis moet als volgt genomen worden: het paard maakt halve voltes 

rond de palen, in de volgorde aangegeven door de palen (paal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7) en in de richting aangegeven op het parcoursplan, met veranderen van 

hand op de (denkbeeldige) middellijn tussen de 2 lijnen van palen.  

 

a. WE en WE0:  

In draf. 

b. WE1: 

In galop, enkelvoudige galopwissel. 

c. WE2 tot WE4: 

In galop, vliegende galopwissel. 

d. Niet gecorrigeerde hindernisfout : eliminatie 

e. Speedtrial: omstoten van een slalompaal of baken: + 3strafsec per paal 

 

 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de continuïteit van de beweging, de harmonie en de 

precisie van de halve voltes en de kwaliteit van de handveranderingen, en het 

feit of er 1 of meerdere palen omver gestoten worden.  

Een fout in de verandering van hand zal minpunten krijgen. 
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4.4.4. SPRONG  

Deze hindernis bestaat uit 3 of 4 balen stro waarop een balk ligt, of een 

gewone simpele sprong. Het paard moet de hindernis aanrijden en springen 

op een natuurlijke manier en met vertrouwen. 

 

a. WE: 

Balk op grond of max 10cm hoog.  

b. WE0:  

In draf of galop. Kruis met het midden op 30 à 40cm 

c. WE1 à WE4:  

In galop 

Max 50cm (WAWE) tot max 80cm 

d. Drie weigeringen: eliminatie vanaf WE1 

e. Speedtrial : aanraken balk of balk (of deel hindernis) omstoten: 

+5strafsec. 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de beweging van het paard, de sereniteit van de ruiter en 

het gebruik van hulpen voor de uitvoering van deze oefening. Aanraken of 

doen vallen van de balk (of onderdeel van de hindernis) zal minpunten geven.  

  

4.4.5. PEN 

Deze hindernis bestaat uit een omheining met een ingang en bevat binnenin 

een 2e omheining met dieren. De binnenste omheining moet een diameter 

hebben van 3m en de doorgang tussen binnen en buitenomheining moet 

1.5m breed zijn.  

De hindernis moet genomen worden in 2 richtingen door een volledige toer te 

rijden (richtingen gedefinieerd door de voorzitter van de jury en/of Chef de 

Piste). De gang (stap of galop) wordt gekozen bij het binnenrijden van de 

hindernis en dient aangehouden tijdens de volledige hindernis. 
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PEN

3 meters

6 meters

1,5 meter

1,5 meter

 
 

a. WE en WE0:  

In stap, halve volte bij het overgaan naar de andere hand. 

b. WE1: 

In stap of galop; halve volte in stap of galop met enkelvoudige 

galopwissel, bij het overgaan naar de andere hand.  

c. WE2:  

In stap of galop; halve volte in dezelfde gang als bij de start, met 

vliegende galopwissel bij het overgaan naar de andere hand. 

d. WE3 à WE4: in stap of galop, halve pirouette met vliegende galopwissel 

bij het overgaan naar de andere hand.  

e. 4 benen buiten de pen: eliminatie 

f. Speedtrial: omstoten van een deel van de hindernis: +5starfsec.  

g. Speedtrial: slechts 1 ronde, rijrichting vrij te kiezen (tenzij 

voorafgaandelijk anders beslist). 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de sereniteit en de zelfzekerheid van het paard 

beoordelen, de sereniteit van de ruiter en het gebruik van hulpen.  

4.4.6. ENKELVOUDIGE SLALOM  

Deze hindernis bestaat uit minstens 4 palen van 2m, in hout of metaal, 

gesteund in een voet die niet aan de grond is vastgemaakt, opgezet in een 

rechte lijn met een afstand van 6m (WE3 en WE4) of tot 7m (WE tot WE2) 

tussen elke paal. De start en het einde van de hindernis wordt aangegeven 

met bakens. Elke verandering van richting moet met een handverandering 

overeenstemmen, in de richting van de bocht. De verandering van hand moet 
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in het midden tussen de palen gebeuren. Dezelfde palen van één lijn van een 

dubbele slalom, kunnen achteraf dienen als enkelvoudige slalom, als aparte 

hindernis.  

 

a. WE tot WE0:  

In draf. 

b. WE1: 

In galop, enkelvoudige galopwissel. 

c. WE2 tot WE4:  

In galop, vliegende galopwissel.  

d. Niet gecorrigeerde hindernisfout: eliminatie. 

e. Speedtrial: omstoten van een slalompaal of baken: +3strafsec. per paal 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de precisie van uitvoering en de beweging. Deze moet 

vloeiend zijn en continu in de manier waarop de hindernis genomen wordt. 

De jury beoordeelt de kwaliteit van handverandering.  

Het niet uitvoeren van de verandering van hand geeft minpunten. 

 

4.4.7. 3 TONNEN 

De hindernis bestaat uit 3 tonnen, geplaatst op de 3 hoeken van een 

gelijkzijdige driehoek van 3m (WE3 en WE4) of 4m (WE tot WE2). De lengte 

van de zijde van de driehoek wordt gemeten vanaf het middelpunt van de 

ton. 

De hindernis moet als volgt genomen worden: het paard komt binnen in galop 

tussen de tonnen zoals aangeven op het parcoursplan. Het paard maakt een 

volledige cirkel rond de rechterton. Aangekomen bij de denkbeeldige lijn 

tussen ton 1 en ton 2 verandert de ruiter van hand. De ruiter rijdt een halve 

cirkel rond de tweede ton. Aangekomen bij de denkbeeldige lijn tussen ton 2 

en ton 3, verandert de ruiter van hand. De ruiter rijdt een volledige cirkel rond 

de laatste ton (ton 3). De ruiter verlaat de hindernis via dezelfde weg dat hij 

de hindernis binnenkwam.  

Dit obstakel kan ook starten met de linkerton. In dat geval wordt dit duidelijk 

aangegeven op het parcoursplan. 

 

De bedoeling van deze hindernis is het tonen van het gemak en de capaciteit 

van het paard om te rijden op een kleine oppervlakte met behoud van impuls 

en tempo. 
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a. WE en WE0:  

In draf. 

b. WE1: 

In galop, enkelvoudige galopwissel.  

c. WE2 tot WE4:  

In galop, met vliegende galopwissel.  

d. Niet gecorrigeerde hindernisfout: eliminatie. 

e. Speedtrial: omstoten van een ton: +5stafsec. 

 

 
 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de houding van het paard, het gebruik van hulpen van de 

ruiter, tempo, continuïteit van de beweging, de vorm en de symmetrie van de 

cirkels, de precisie en de kwaliteit van de handverandering.  

4.4.8. DE POORT 

De poort is gemaakt uit hout of metaal en wordt met een metalen hendel 

afgesloten. Ze is minstens 2 m breed en minstens 1.3m hoog.  

De vaste poort kan vervangen worden door een touwpoort. 

De poort kan links of rechts opengaan, in overeenstemming met het traject 

van het parcours. 

 

De hindernis moet als volgt genomen worden: het paard rijdt aan (hoek van 

90°) en wordt in stap voor stap naast de hindernis geplaatst. (links of rechts, 

links van de poort of rechts, afhankelijk van de rijrichting van het parcours.  

  

De ruiter opent de poort en wandelt door de poort. De ruiter mag één of 2 

stappen achterwaarts nemen om de poort te sluiten. De ruiter mag de poort 

niet loslaten (tenzij bij WE0)  
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a. WE: 

In stap, de poort staat open; doorrijden van de open poort.  

b. WE0:  

Aanrijden in draf, overgang naar stap. Enkel voorwaartse poort.  

c. WE1 à WE4:  

Aanrijden in galop, overgang naar stap, voorwaartse en/of achterwaartse 

poort.  

d. Poort niet definitief gesloten: eliminatie (tenzij WE en WE0)  

e. Speedtrial: Het omverstoten van een staander of omvallen van de poort 

(terwijl de poort dicht blijft): + 30sec. (ruiter mag afstijgen om de poort) 

terug recht te zetten). 

f. Omstoten van deel de poort: +10 strafsec. 

g. Speedtrial: verboden om het touw over het hoofd te werpen (eliminatie), 

tenzij de jury op voorhand anders beslist.  

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de beweging van het paard, welke vloeiend moet zijn en 

zonder enige aarzeling. Het paard moet aandachtig zijn en meewerken, door 

zijn bewegingen, in het openen en sluiten van de poort, zonder enig teken van 

onzekerheid of ongehoorzaamheid. De handelingen van de ruiter moeten met 

gemak, precisie en zonder enige aarzeling uitgevoerd worden. De ruiter moet 

zijn benen goed gebruiken om het paard aan te moedigen in zijn beweging.  

De jury geeft minpunten voor elk teken van onzekerheid bij het paard of de 

ruiter en het gebrek aan vlotheid en continuïteit van de beweging. 

4.4.9. BEL AAN HET EINDE VAN DE GANG 

Deze hindernis bestaat uit 2 balken met een lengte van ongeveer 4m, tussen 

de 5cm à 60cm boven de grond en vastgezet op de grond, met een afstand 

van 1.50m tussen de balken die de gang vormen. Op het einde van de gang 

hangt een bel, op een hoogte van ongeveer 2,00m. De bel moet op een 

zodanige manier geplaatst worden, zodat het paard deze in normale 

omstandigheden niet kan aanraken met het hoofd. 

 

Deze hindernis moet als volgt genomen worden: overgang naar stap bij de 

bakens (WE tot WE2) of galop tot het einde ( WE3 en WE4). De ruiter doet de 

bel rinkelen met zijn hand en gaat achterwaarts (behalve WE) de gang uit, tot 

de 4 benen van het paard de gang uit zijn. 
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De rechte gang kan aangepast worden naar een gang in L- vorm. De balken 

kunnen vervangen worden door dressuurringafbakeningen. 

 

Variant zonder bel: cfr oefening 4.4.11 

 

a. WE tot WE1: 

In stap; rechte gang, geen L-vorm.  

Voorwaarts hindernis verlaten voor WE, achterwaarts voor WE0. 

b. WE2: 

In stap, rechte gang of L-vorm, achterwaarts. 

c. WE3 en WE4: 

In stap of galop, afhankelijk van de bakens, rechte gang of L-vorm.  

Achterwaarts uit. 

d. Bel niet met de hand laten rinkelen: eliminatie. 

e. 4 benen van het paard buiten de hindernis: eliminatie. 

f. Speedtrial: aanraken of omstoten van een deel van de hindernis (baken 

incl.): +5strafsec  

  

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de houding van het paard, de hulpen van de ruiter, de 

snelheid en vlotheid, de continuïteit en perfectie van de uitvoering. Halt in 

vierkant krijgt een hogere score dan een ‘open’ halt of een halt op de 

voorhand.  

 

Aanraken of omstoten van een balk geeft minpunten.  

4.4.10. KRUIK 

Deze hindernis bestaat uit een tafel met een hoogte van ongeveer 1m, met 

een doorsnee van ongeveer 1.25m, waarop een kruik gevuld met vloeistof of 

zand geplaatst wordt. 

 

De hindernis wordt als volgt uitgevoerd: de ruiter nadert de tafel, houdt halt, 

neemt de kruik en houdt de kruik duidelijk zichtbaar omhoog en zet de kruik 

terug op de tafel. De kruik kan ook een fles zijn.  

 

a. WE tot WE0:  

Overgang naar stap, overgang naar halt. 

b. WE1 et WE2 
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Overgang van galop naar stap met zo min mogelijk passen en overgang 

naar halt. 

c. WE3 en WE4:  

Overgang van galop naar halt. Aanrijden in stap voorafgaand aan de halt 

is toegelaten, maar geeft minder punten. 

d. Niet omhoog houden van de kruik: eliminatie. 

e. Als tafel of kruik omvallen vooraleer de oefening is afgewerkt, moet de 

tafel terug rechtgezet worden en de kruik vanop het paard teruggezet 

worden. 

f. Dit is geen obstakel in Speedtrial. 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de manier waarop het paard aanrijdt en waarop het 

paard halthoudt en de onbeweeglijkheid van het paard naast de tafel, zonder 

enige tekenen van angst en in vol vertrouwen op de hulpen van de ruiter. De 

kruik moet rechtopstaand terug op de tafel gezet worden. De ruiter krijgt 

minder punten als het paard tegen de tafel botst. 

De jury beoordeelt de manier waarop het paard aanrijdt en waarop het 

paard halthoudt en de onbeweeglijkheid van het paard naast de tafel, zonder 

enige tekenen van angst en in vol vertrouwen op de hulpen van de ruiter. De 

kruik moet rechtopstaand terug op de tafel gezet worden. De ruiter krijgt 

minder punten als het paard tegen de tafel botst. 

 

  

4.4.11. ACHTERWAARTS GAAN IN SLALOM  

De hindernis bestaat uit 2 parallelle lijnen van 3 palen, die een gang vormen 

van minimum 1.5meter breed. De palen zelf staan minimum 2.5m en 

maximum 3m van elkaar. Op de achterste palen staat een beker (rechts 

en/of links). Het paard gaat achterwaarts in slalom tussen de palen.  

 

De ruiter neemt de beker en houdt deze vast tijdens het achterwaarts gaan. 

Als de rechterbeker genomen is, moet de ganse oefening op de rechterkant 

gebeuren en omgekeerd. Bij het achterwaarts passeren plaatst de ruiter de 

beker op de laatste paal. Het paard moet met de 4 benen de hindernis 

verlaten tot achter de bakens.  
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a. WE: 

Binnenkomen in stap, halt. Beker nemen en plaatsen op de 

tegenoverliggende paal. Voorwaarts rijden in stap of draf.  

b. WE0 en WE1 

Binnenrijden in stap, halt. Beker nemen en plaatsen op de 

tegenovergestelde of laatste paal van zelfde lijn (naargelang instructies 

jury). Achterwaarts uitrijden.  

c. WE2: 

Binnenrijden in stap, halthouden, beker nemen en op achterste paal 

zetten. Achterwaarts uitrijden.  

d. WE3 en WE4: 

Binnenrijden in stap of galop (als de bakens het toelaten), halthouden, 

beker nemen en op achterste paal zetten. Achterwaarts in slalom.   

e. De hindernis wordt aanzien als afgewerkt als de voorste en laatste paal 

overeind blijft en de beker op de correcte plaats staat. Als 1 van de palen 

waarop de beker rust omvalt, moet de ruiter de paal terugzetten en de 

beker plaatsen vanaf zijn paard, zoniet: eliminatie. 

f. Speedtrial: omstoten van een paal of baken: + 5starfsec per paal. Als 

hindernis niet uitgevoerd wordt of de beker niet op de laatste paal gezet 

wordt en doorgereden wordt: eliminatie. 

 

 
 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de manier waarop het paard aanrijdt en achterwaarts 

gaat, de vloeiendheid van de beweging en zijn alertheid aan de hulpen. De 

correctheid van de halt wordt ook beoordeeld. Aanraken of omstoten van 

een deel van de hindernis wordt zwaar gepenaliseerd. 
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4.4.12. SIDEPASS 

Deze hindernis bestaat uit een balk tussen de 3m en 6m lang, met een 

diameter van maximaal 10cm, die zich tussen de 5cm en 10cm boven de 

grond bevindt. De start en het einde van de hindernis wordt aangegeven 

door de bakens.  

De ruiter nadert de hindernis en plaatst de achterhand van het paard haaks 

op de balk (links of rechts, zoals bepaald in het parcoursplan of door de 

voorzitter van de jury). Het paard moet de hindernis zo uitvoeren, zodat de 

balk steeds gepositioneerd blijft tussen de voor-en de achterbenen, zonder 

deze balk aan te raken. 

Als het paard met de 4 benen voor of achter de balk komt, moet de ruiter de 

hindernis hernemen op de plaats waar het paard over de balk ging.  

 

Deze hindernis kan uit 1 of 2 balken bestaan. Indien er 2 balken gebruikt 

worden en in L vorm gelegd worden, moet de hoek minimum 90°.  

 

Deze hindernis wordt niet gevraagd in de klasse WE Initiatie. 

WE0: deze ruiters mogen hun paard in het midden over de balk plaatsen en 

vanaf die plaats hun oefening starten. Dit geeft minder punten dan een 

volledige uitvoering. 

 

a. WE: 

Geen hindernis voor deze klasse. 

b. WE0 tot WE2: 

In stap. 

c. WE3 en WE4:  

In stap of galop  

d. Speedtrial: tenzij anders bepaald, is de richting en de gang vrij te kiezen. 

e. Speedtrial: aanraken van de balk of baken: +5strafsec – omstoten van de 

balk: + 7strafsec. 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de capaciteit van het paard om deze hindernis uit te 

voeren, de vloeiendheid en continuïteit van de beweging en zijn sereniteit.  

 

Als de balk wordt aangeraakt en/of omgestoten, worden er minder punten 

toegekend. 
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4.4.13. NEMEN VAN DE GARROCHA 

De ruiter rijdt de ton aan en neemt de garrocha zonder dat het paard op 

enige manier hierop reageert. Als de garrocha valt, moet de ruiter deze 

oprapen. Het is toegelaten om rond de ton te rijden. 

 

Hindernissen 4.4.13., 4.4.14. en 4.4.15. kunnen één hindernis vormen en 

wordt dan aangeven ‘ Xa/Xb/Xc’. Op dat moment mag deze lijn niet 

doorgereden worden op straffe van eliminatie, tenzij de hindernis 

voorafgaandelijk afgewerkt was of tenzij anders gemeld. 

 

 

a. WE: 

In stap, een volledige cirkel rond de ton rijden, zonder de garrocha te 

nemen.  

b. WE0: 

In draf of in stap. 

c. WE1 tot WE4: 

In galop. 

d. Niet oprapen van de gevallen garrocha bij het uitnemen: eliminatie. 

e. Speedtrial: ton omverstoten bij het uitnemen van de garrocha: +5strafsec. 

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de manier waarop het paard naar de hindernis rijdt, zijn 

reactie op de beweging van het nemen van de garocha en de sereniteit 

waarmee de ruiter de garrocha uit de ton neemt.  

 

Het paard moet steeds in een regelmatige beweging en cadans blijven, zonder 

enige reactie of aandacht te hebben voor de ton of de garrocha. 

 

Elke verandering in cadans of verandering in beweging wordt gepenaliseerd in 

de score.  

4.4.14. STEKEN VAN DE RING 

De deelnemer steekt met het einde van de garrocha een ring van ongeveer 

15cm diameter. De ring kan op verschillende types van staanders bevestigd 

zijn. Het steken van de ring heeft een positief effect op de score. Er is maar 1 

poging toegelaten.  

Alternatief: Bal afstoten van een staander. 
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Hindernissen 4.4.13., 4.4.14. en 4.4.15. kunnen één hindernis vormen en 

worden dan ‘ Xa/Xb/Xc’ genoemd. Op dat moment mag deze lijn niet 

doorgereden worden op straffe van eliminatie, tenzij de hindernis 

voorafgaandelijk afgewerkt was of tenzij anders gemeld.  

 

 

a. WE: 

In stap, progressieve halt naast de hindernis.  

b. WE0: 

In draf of in stap. 

c. WE1 tot WE4: 

In (rechter)galop. 

d. Speedtrial: bonus van - 5sec als de ring gestoken wordt en in de ton zit. 

Omstoten van het staander waarop de ring rust : + 10strafsec.  

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt het constant tempo van de ruiter (mag niet trager rijden) 

en of de ruiter een natuurlijke houding aanhoudt en hij op een rustige manier 

de ring steekt.  

Fouten in de cadans van de beweging met snelheidsverlies zullen 

gepenaliseerd worden. 

Een ruiter die de ringhouder of een ander deel van de hindernis aanraakt, ook 

al slaagt hij erin om de ring te steken (of de bal af t werpen) zal een lagere 

score krijgen dan wanneer de ring correct gestoken wordt (of de bal correct 

afgeworpen). 
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4.4.15. TERUGPLAATSEN VAN DE GARROCHA 

Idem zoals punt 4.4.13. beschreven hierboven. De garrocha moet 

teruggeplaatst worden in de ton. Als de ton omvalt met de garrocha, of de 

garrocha springt uit de ton, moet de ruiter afstijgen en de ton terug 

plaatsen. Hij moet opstijgen en de garrocha terugplaatsen vanaf zijn paard.  

 

Hindernissen 4.4.13., 4.4.14. en 4.4.15. kunnen één hindernis vormen en 

worden dan ‘ Xa/Xb/Xc’ genoemd. Op dat moment mag deze lijn niet 

doorgereden worden op straffe van eliminatie, tenzij de hindernis 

voorafgaandelijk afgewerkt was of tenzij anders gemeld. 

 

a. WE: 

In stap, een volledige cirkel rond de ton rijden, zonder garrocha. 

b. WE0:  

In draf of in stap. 

c. WE1 tot WE4:  

In (rechter)galop 

d. Het paard duwen met de garrocha: eliminatie 

e. Garrocha niet oprapen of tonnen niet terugzetten: eliminatie. 

f. Speedtrial: als de ton of de garrocha valt, moet de ruiter afstappen en 

de ton rechtzetten en de garrocha terugzetten te paard. +5 strafsec. 

 

Beoordeling :  

 

De jury beoordeelt de manier waarop het paard naar de hindernis rijdt, zijn 

reactie op de beweging van het plaatsen van de garrocha en de sereniteit 

waarmee de ruiter de garrocha in de ton plaatst. 

 

De hindernis wordt pas als succesvol afgewerkt beschouwd als de stok in de 

ton blijft, in een verticale positie. Het omstoten van de ton of receptief 

wordt gepenaliseerd in de score.  

4.4.16. BEEK OF WATERPLAS 

Het paard moet op een natuurlijke manier en zonder enige aarzeling door 

het water gaan, zonder acht te slaan op het water, alsof dit gekend is. 

Maximale diepte van het water 20cm (WAWE) of 40 cm. 
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a. WE: 

Geen hindernis in deze klasse 

b. WE0 tot WE2: 

In stap 

c. WE3 tot WE4:  

In stap of galop, naargelang de bakens.  

d. Niet door het water gaan: eliminatie  

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de natuurlijke zelfzekerheid van het paard bij het 

benaderen van hindernis, zonder dat de ruiter hiervoor kracht moet 

gebruiken.  

  

4.4.17. BANK/AFSPRONG 

Deze hindernis is geïnspireerd door een hindernis van C.C.E. Cross. De 

hindernis start als een heuvel die naar een platform leidt van ongeveer 2m 

en ongeveer 60cm boven grondniveau, en eindigt in een steile val. 

Het doel is te observeren hoe het paard de hindernis aanrijdt (het begin is 

gelijkaardig aan de brug), en de wijze waarop het paard onmiddellijk naar 

omlaag springt vanaf de hoogte van ongeveer 60cm, en hiermee vertrouwen 

toont in de instructies van zijn ruiter.  

  

 

a. WE: 

Geen hindernis voor deze klasse. 

b. WE0 to WE2: 

In stap 

c. WE3 tot WE4:  

In stap of galop naargelang de bakens.  

d. De hindernis weigeren: eliminatie. 

e. Speedtrial: langer dan 20sec aarzelen voor de afsprong: eliminatie 

 

Beoordeling 

 

Een paard dat aarzelt naar beneden te springen of weigering toont in zijn 

beweging (sprong), zal strafpunten krijgen. 
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4.4.18. BEKER OMZETTEN 

Deze hindernis bestaat uit 2 palen van 2m lang, verticaal geplaatst op 1.2 m 

van elkaar. Op 1 van de palen hangt een beker die van de ene naar de 

andere paal moet geplaatst worden. Tijdens de uitvoering van deze 

beweging dient het paard compleet stil te staan.  

 

a. WE tot WE4: 

Overgang (via stap) en halt tussen de 2 palen. Verdergaan in de gang 

van de klasse na het verplaatsen van de beker.  

b. De hindernis is pas correct afgewerkt als de beker correct geplaatst is.  

c. Als de beker op de grond valt, moet de ruiter afstappen, en de beker 

terugplaatsen nadat hij terug opgestegen is.  

d. Speedtrial: als de hindernis niet correct afgewerkt is : eliminatie.  

 

Beoordeling 

 

De jury beoordeelt de manier waarop het paard de hindernis zonder 

aarzeling nadert, zonder overdreven hulpen van de ruiter. Een paard dat 

onbeweeglijk stil staat krijgt hiervoor goede punten, alsook het 

onmiddellijke vertrek in de gang van zijn klasse geeft punten.  
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5. RUNDERWERK 

Ruiters die voor de eerste maal deze proef willen deelnemen, moeten bewijs van 

voorbereiding (of training) kunnen voorleggen. Dit bewijs of certificaat moet door een 

WEB goedgekeurd worden.  

5.1.  ALGEMEEN 

Het doel van Runderwerk is het paard naar een kudde rijden op een gepaste 

manier, om een vooraf aangeduid rund af te splitsen (cutting) van de kudde. De 

ruiter rijdt op een aangepaste manier, zonder de kudde te laten panikeren.  

 

a. Enkel voor klassen WE2 tot WE4. 

b. Elke ruiter cut één of meerdere runderen (keuze van de organisatie), 

naargelang het aantal beschikbaar. Het welzijn van de kudde en de runderen 

staat voorop.  

c. De runderen dragen een nekletter of nummer (of andere markering). De ruiter 

krijgt via loting een nummer/letter toegewezen bij aanvang van de proef en op 

dat moment wordt ook de rangorde geloot.  

d. De proef Runderwerk moet uitgevoerd worden volgens de regels van het 

WAWE reglement dat in voege is.  

 

5.2.  PISTE EN OMGEVING 

a. De wedstrijdpiste van Runderwerk is een rechthoek van minstens 60m*20m en 

een maximum van 80m*30m. De ondergrond moet vlak en vrij zijn van stenen 

of andere objecten die een gevaar kunnen betekenen voor de deelnemers of 

die in de weg van een correcte jurering kunnen staan. Een zandpiste wordt 

sterk aangeraken. 

b. De piste moet helemaal afgesloten zijn om de veiligheid van de proef te 

garanderen. Het gebruik van speciale omheining aangepast aan runderen is aan 

te raden.  

 

Zie bijlage  9 
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5.3.  BESCHRIJVING VAN DE PROEF  

a. De proef wordt uitgevoerd door 1 ruiter, geassisteerd door 3 andere ruiters. De 

teams worden voorafgaand aan de proef samengesteld, en moeten gemeld 

worden aan het secretariaat voor de start van de proef. Elke ruiter mag maar 1 

keer cutten en mag 3 keer helpen. Als een team niet volledig is, zal het team 

aangevuld worden met ruiters van hetzelfde niveau. 

b. De 4 (of 3) leden van een ploeg voeren de proef individueel uit, met 1 ruiter die 

zijn rund uit de kudde haalt. De 3 (of 2) andere ruiters helpen de kudde in de 

afgebakende zone te houden.  

c. De ruiter moet binnen de minuut na het belsignaal van de voorzitter van de jury 

zijn proef starten. De chronometer begint te lopen op het moment dat de ruiter 

de lijn overschrijdt van de kuddezone. Hij heeft 3 minuten tijd om de proef af t 

werken. 

d. Elke ruiter cut zijn toegewezen rund door het te drijven vanuit de kuddezone 

naar de daartoe afgebakende zone.  

e. Vanaf dat het rund de kuddezone buitenkomt, mogen één of meerdere 

teamleden helpen om het dier te begeleiden naar de daartoe bestemde zone.  

f. De proef is voltooid (chrono stopt) als het toegewezen rund zich in de daartoe 

afgebakende zone bevindt en de rest van de kudde in de kuddezone staat. De 

ruiter mag het rund niet met kracht in zijn zone duwen en het rund moet 

stilstaan zonder door de omheining te gaan.  

g. De proef moet binnen de 3 minuten afgewerkt zijn, zoniet wordt de ruiter 

gediskwalificeerd en krijgt hij geen punten. 

h. Na de proef wordt het gecutte rund teruggebracht naar de kudde. De ruiter van 

het volgende team kan zijn proef beginnen. 

i. De ruiter mag op elk moment opgeven, hij steekt zijn hand in de lucht en de 

chrono stopt. De ruiter van het volgend team mag dan starten. 

j. In geval er een probleem is één of meerdere koeien uit de kudde, dienen deze 

vervangen te worden zodat er steeds een gelijk aantal koeien zijn per proef. 

5.4.  BEOORDELING 

 Ruiters worden geklasseerd op basis van hun tijd die nodig was om de proef te 

vervullen, aangevuld met straftijd voor begane fouten. 

 Het Runderwerk-teamklassement is gebaseerd op het totaal van de punten van 

alle ruiters van het team. 

 Enkel de 3 beste resultaten worden meegeteld in het teamklassement. 

 Punten worden toegekend op zelfde manier als voorheen.  

 Het team met het hoogste aantal punten wint. 
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5.5.  STRAFPUNTEN 

 10strafsec als een ander rund (dan toegewezen) uit de kuddezone komt. 

 10strafsec als een andere ruiter dan diegene die de proef rijdt, in de kuddezone 

binnenkomt.  

 Als de helper meer dan 5sec in de kuddezone blijft, wordt deze teampoging 

geëlimineerd. 

 Elk rund van de kudde moet teruggebracht worden naar de kuddezone alvorens 

de tijd stilgezet wordt.  

5.6.  VEILIGHEID VAN PAARD EN RUITER 

Elk gedrag van de ruiter dat de veiligheid van zijn paard of van de kudde in gevaar 

brengt, zal leiden tot diskwalificatie wegens niet sportief gedrag en mishandeling.  

Cutting materiaal mag enkel gebruikt worden als deze de dieren niet kunnen 

blesseren. Elk teken van blessure of bloed toegebracht door de ruiter, zal leiden tot 

de eliminatie van de deelnemer.  
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6. BIJLAGEN 

6.1.  BIJLAGE 1 

CODE OF CONDUCT FEI FOR THE WELFARE OF THE HORSE 

The FEI requires all those involved in international equestrian sport to adhere to the FEI 

Code of Conduct and to acknowledge and accept that at all times the welfare of the 

Horse must be paramount. Welfare of the horse must never be subordinated to 

competitive or commercial influences. The following points must be particularly adhered 

to: 

 

1. General Welfare: 

 

a) Good Horse management 

Stabling and feeding must be compatible with the best Horse management 

practices. Clean and good quality hay, feed and water must always be available. 

 

b) Training methods 

Horses must only undergo training that matches their physical capabilities and 

level of maturity for their respective disciplines. They must not be subjected to 

methods which are abusive or cause fear. 

 

c) Farriery and tack 

Foot care and shoeing must be of a high standard. Tack must be designed and 

fitted to avoid the risk of pain or injury. 

 

d) Transport 

During transportation, Horses must be fully protected against injuries and other 

health risks. Vehicles must be safe, well ventilated, maintained to a high standard, 

disinfected regularly and driven by competent personnel. Competent handlers 

must always be available to manage the Horses. 

 

e) Transit 

All journeys must be planned carefully, and Horses allowed regular rest periods 

with access to food and water in line with current FEI guidelines. 

 



 Copyright © 2019 Working Equitation Belgium 
57 

2. Fitness to compete: 

 

a) Fitness and competence 

Participation in Competition must be restricted to fit Horses and Athletes of proven 

competence. Horses must be allowed suitable rest period between training and 

competitions; additional rest periods should be allowed following travelling. 

 

b) Health status 

No Horse deemed unfit to compete may compete or continue to compete, 

veterinary advice must be sought whenever there is any doubt. 

 

c) Doping and Medication 

Any action or intent of doping and illicit use of medication constitute a serious 

welfare issue and will not be tolerated. After any veterinary treatment, sufficient 

time must be allowed for full recovery before Competition. 

 

d) Surgical procedures 

Any surgical procedures that threaten a competing Horse’s welfare or the safety of 

other Horses and/or Athletes must not be allowed. 

 

e) Pregnant/recently foaled mares 

Mares must not compete after their fourth month of pregnancy or with foal at 

foot. 

 

f) Misuse of aids 

Abuse of a Horse using natural riding aids or artificial aids (e.g. whips, spurs, etc.) 

will not be tolerated. 

 

3. Events must not prejudice Horse welfare: 

 

a) Competition areas 

Horses must be trained and compete on suitable and safe surfaces. All obstacles 

and competition conditions must be designed with the safety of the Horse in mind. 

 

b) Ground surfaces 

All ground surfaces on which Horses walk, train or compete must be designed and 

maintained to reduce factors that could lead to injury. 

 

c) Extreme weather 

Competitions must not take place in extreme weather conditions that may 

compromise welfare or safety of the Horse. Provision must be made for cooling 
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conditions and equipment for Horses after competing. 

 

d) Stabling at Events 

Stables must be safe, hygienic, comfortable, well ventilated and of sufficient size 

for the type and disposition of the Horse. Washing-down areas and water must 

always be available. 

 

4. Humane treatment of horses: 

 

a) Veterinary treatment 

Veterinary expertise must always be available at an Event. If a Horse is injured or 

exhausted during a Competition, the Athlete must stop competing and a 

veterinary evaluation must be performed. 

 

b) Referral centres 

Wherever necessary, Horses should be collected by ambulance and transported to 

the nearest relevant treatment centre for further assessment and therapy. Injured 

Horses must be given full supportive treatment before being transported. 

 

c) Competition injuries The incidence of injuries sustained in Competition should be 

monitored. Ground 

surface conditions, frequency of Competitions and any other risk factors should be 

examined carefully to indicate ways to minimise injuries. 

 

d) Euthanasia 

If injuries are sufficiently severe a Horse may need to be euthanised on humane 

grounds by a veterinarian as soon as possible, with the sole aim of minimising 

suffering. 

 

e) Retirement 

Horses must be treated sympathetically and humanely when they retire from 

Competition. 

 

5. Education: 

The FEI urges all those involved in equestrian sport to attain the highest possible 

levels of education in areas of expertise relevant to the care and management of 

the Competition Horse. 

 

This Code of Conduct for the Welfare of the Horse may be modified from time to time and 

the views of all are welcomed. Particular attention will be paid to new research findings and 

the FEI encourages further funding and support for welfare studies. 
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6.2.  BIJLAGE 2  
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6.3. BIJLAGE 3 

3a)  

 

3b) 
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6.4. BIJLAGE 4  
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6.5.  BIJLAGE 5  

    Dressuurregels FEI (referentie voor dressuurregels VLP)  

http://inside.fei.org/fei/regulations/dressage 

http://inside.fei.org/sites/default/files/DRE-Rules_2018_Clean_Version_0.pdf 

 

 

6.6.  BIJLAGE 6 

 

Dressuurregels LEWB – beschikbaar in FR versie van dit reglement. 

http://lewb.be/sites/default/files/documents/reprises-mw-2017.pdf 

https://youtube.com/watch?v=rwha5Jo2ajw 

 

 

 

 

 

 

http://inside.fei.org/sites/default/files/DRE-Rules_2018_Clean_Version_0.pdf
http://lewb.be/sites/default/files/documents/reprises-mw-2017.pdf
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6.7.  BIJLAGE 7 
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6.8.  BIJLAGE 8 

Gemiddelde tijd nodig om elke hindernis af te werken (Stijltrial), na het meten van de 

proef en de hindernissen 

 

1. Figuur acht (8) tussen de tonnen   Galoptijd plus afstand parcours 

2. Houten brug      (+7s) 

3. Parallelle slalom     Galoptijd plus afstand parcours 

4. Sprong over de strobalen    Galoptijd met sprong 

5. Pen       Staptijd plus 15s 

6. Enkelvoudige slalom     Galoptijd plus afstand parcours 

7. 3 Tonnen      Galoptijd plus afstand parcours 

8. Poort       (+10s) 

9. Bel aan einde corridor    Staptijd plus 10 s 

10. Kruik       Staptijd plus 3 s 

11. Achteruit in L of in 8 rond tonnen   Staptijd plus 10 s 

12. Sidepass      Staptijd plus 7 s 

13. Nemen van garrocha uit ton    Geen extra tijd 

14. Zetten van garocha in ton    Geen extra tijd 

15. Steken van ring     Geen extra tijd 

16. Rijden door beekje water    Staptijd plus 7 s 

17. Afsprong      (+3s) 

18. Overzetten beker     Staptijd plus 15 s 

 

 

De tijd om de stijltrial af te werken moet minder zijn dan de som van de afstanden van 

het parcours, berekend in een arbeidsgalop (250m/min) bovenop de tijd vermeld bij de 

hindernissen, zoals hierboven beschreven.  
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6.9.  BIJLAGE 9 

 

7. REFERENTIES 

http://www.fei.org/ 

http://wawe-official.com/ 

http://wawe-official.com/we-rules 

https://www.equibel.be/ 

http://lewb.be/ 

http://www.vlp.be/welkom/ 

http://inside.fei.org/sites/default/files/FEI%20Headgear%20document%20review.pdf 

https://www.working-equitation-deutschlandev.de/downloads/ 

http://www.fei.org/
http://wawe-official.com/
http://wawe-official.com/we-rules
https://www.equibel.be/
http://lewb.be/
http://www.vlp.be/welkom/
http://inside.fei.org/sites/default/files/FEI%20Headgear%20document%20review.pdf
https://www.working-equitation-deutschlandev.de/downloads/

