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1 Algemeen 
Paardensport Vlaanderen organiseert de Paardensport Vlaanderen Clubchallenge – powered by 
Cavalor & Epplejeck. Deze clubchallenge zal doorgaan tijdens Flanders Horse Expo op zondag 
12 februari 2023 van 9u tot 12u30. 
 
Met deze challenge dagen we onze clubs en hun leden uit om het beste van zichzelf te geven. 
Aan de hand van een ingeoefende act kunnen de deelnemers hun gekozen discipline in de kijker 
zetten. Dat kan bijvoorbeeld door een dressuurcarrousel in elkaar te steken, een springshow of 
een kleinere discipline in the picture te zetten. 
 
Het doel is om zowel onze clubs als onze mooie sport in de kijker te zetten. We willen er een 
echt clubgebeuren van maken met de clubmascottes, supporters, leuke randactiviteiten, een 
publieksprijs, enzoverder… Kortom, een heuse beleving voor deelnemers en bezoekers! 
 
Er zijn tal van leuke prijzen te winnen in verschillende categorieën: prijzen van Epplejeck, 
Cavalor en zelfs een ‘springhindernis met ervaring’! 

2 Inschrijvingsvoorwaarden 
✓ Inschrijven kan enkel als club. De club moet aangesloten zijn bij Paardensport 

Vlaanderen;  
✓ Elke deelnemer in de piste moet op een paard of pony zitten (uitgezonderd bij voltige);  
✓ Er mogen maximum 12 paarden en pony’s aan de voorstelling deelnemen; 
✓ Het aantal deelnemers in de piste wordt beperkt tot 12 deelnemers, inclusief 

ruiters/menners/voltigeurs/begeleiders;  
✓ Alle personen die deelnemen aan de voorstelling moeten minstens beschikken over een 

recreatieve vergunning (L01). Hogere licenties worden uiteraard ook toegelaten; 
✓ Deelnemers aan de show moeten aangesloten zijn bij de club die de voorstelling 

opvoert; 
✓ De club is verplicht om een lijst van zijn deelnemers op voorhand door te sturen naar de 

organisatie (meer info volgt later); 
✓ Deelnemers aan de voorstelling mogen niet jonger zijn dan 6 jaar; 
✓ Een club kan maar één keer inschrijven voor een deelname aan de clubchallenge;  
✓ Deelnemende paarden moeten met de geldende reglementeringen (chip en vaccinaties) 

in orde zijn. Steekproefsgewijs kunnen er controles uitgevoerd worden.  
 
*Gelieve contact op te nemen als je om technische redenen een uitzondering wenst op de 
regels (bijvoorbeeld voor voltige, …)  
 
Zit je tijdens het maken van je act met vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via 
clubs@paardensport.vlaanderen.  
 

mailto:clubs@paardensport.vlaanderen
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3 Praktische informatie 
3.1 Inschrijving 
Om deel te nemen aan de Paardensport Vlaanderen Clubchallenge dien je jouw club in te 
schrijven vóór maandag 12 december. Dat kan via deze link! 
 

3.2 Selectieprocedure 
Je krijgt dan de tijd om jouw act voor te bereiden en een filmpje in te sturen tot vrijdag 30 
december. 

✓ Clubs sturen een filmpje in van de voorstelling. Deze act moet aanzien worden als de 
generale repetitie.  

✓ Clubs sturen het filmpje op via mail naar clubs@paardensport.vlaanderen en dit ten 
laatste op vrijdag 30 december 23u59.  

✓ Filmpjes die we later ontvangen, maken geen kans meer om geselecteerd te worden.  
✓ Alle filmpjes worden grondig bekeken, de deelnemende clubs zullen door een jury 

geselecteerd worden. 
✓ De geselecteerde clubs worden gecontacteerd en kunnen feedback op hun voorstelling 

krijgen. Zodra de deelname definitief bevestigd werd door Paardensport Vlaanderen 
kan de club met zekerheid kaarten bestellen voor haar leden. 

✓ De tweede helft van januari zullen deze clubs dan een mail met de laatste praktische 
afspraken ontvangen voor hun deelname aan de clubchallenge. 

  

3.3 Hoe zit het filmpje eruit?  
✓ Het filmpje moet in één keer opgenomen worden, dit mag geen knip- en plakwerk zijn.  
✓ Het filmpje ontvangen we graag in MP4 bestandstype. 
✓ We moeten kunnen afleiden uit het filmpje hoelang jullie voorstelling zal duren.  
✓ Het filmpje wordt best verstuurd via We Transfer, naar clubs@paardensport.vlaanderen   

4 De voorstelling 
4.1 Algemeen 
De clubs die geselecteerd zijn voor de clubchallenge worden nog op de hoogte gebracht van de 
specifieke richtlijnen. 

✓ De entertainment-factor en het clubgebeuren staan centraal; 
✓ Alle disciplines van het paardrijden kunnen aan bod komen. Hier is geen beperking op.  
✓ De act duurt in totaal maximum 10 minuten inclusief opbouw en afbraak van de 

materialen/benodigdheden. Hoe jullie die tijd indelen, mogen jullie zelf bepalen; 
✓ De voorstelling duurt ook minimum 5 minuten; 
✓ De act moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften die je verder kan terugvinden;  
✓ Er zijn geen specifieke voorschriften voor kledij, wees creatief maar zorg dat alles veilig 

kan verlopen; 
✓ De afmetingen van de piste is 30 meter op 70 meter; 
✓ Zorg dat de volledige piste wordt gebruikt tijdens de voorstelling (met uitzondering voor 

voltige); 
 
  

https://forms.gle/uLUNBx9jLg2bh1vb8
mailto:clubs@paardensport.vlaanderen
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4.2 Veiligheidsvoorschriften 

✓ Ruiters op het paard dienen verplicht een ruiterhelm te dragen. Ook reining ruiters 
moeten een veiligheidshelm dragen;  

✓ Menners dienen zoals het indoor reglement mennen voorschrijft verplicht een 
veiligheidshelm en rug beschermer aan te hebben;  

✓ Voltigeurs volgen het nationaal voltige reglement betreft de veiligheidsvoorschriften;  
✓ In de inrijpiste mogen niet meer dan 12 paarden samen inrijden.  

 
Tip: oefen jullie voorstelling eens op verplaatsing. Paarden reageren vaak anders op een andere 
locatie.  
 

4.3 Beoordeling 
Een juryteam van maximum 4 personen zal tijdens de voorstelling acts beoordelen op 
verschillende punten. 
 
Er wordt in verschillende categorieën een winnende club uitgeroepen die een mooie prijs in 
ontvangst mag nemen, onder andere: 

1. De publieksfavoriet 
2. De meest originele act 
3. De beste choreografie 
4. De grootste teamspirit 
5. … 

 
Het publiek krijgt een actieve rol toebedeeld in de beoordeling binnen de categorie ‘de 
publieksfavoriet’. 
 

4.4 Toegangstickets 
Als club krijg je de mogelijkheid om aan voordeeltarief tickets te bestellen voor zondag 12 
februari om met zoveel mogelijk supporters aanwezig te zijn voor jullie voorstelling. Hierover 
krijgen jullie later meer informatie. 
 
De voorstelling gaat door tijdens Flanders Horse Expo, in Expo Gent, op zondag 12 februari van 
9u tot 12u30.  

5 Toepassingsgebied 
In geval van onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, behoort Paardensport Vlaanderen 
een beslissing te nemen in een sportieve geest die zo nauw mogelijk aansluit met de geest van 
dit reglement.  Paardensport Vlaanderen behoudt het recht om dit reglement ten alle tijden bij 
te sturen indien nodig.  
 

5.1 Annuleren 
Indien je geselecteerd bent voor clubchallenge en je niet kan deelnemen door het uitvallen van 
bepaalde deelnemers (ruiters of paarden) dien je minstens 4 dagen op voorhand de organisatie 
te verwittigen zodat tijdig een reserve club opgeroepen kan worden. 
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Hiervoor dien je contact op te nemen met de verantwoordelijke binnen Paardensport 
Vlaanderen via clubs@paardensport.vlaanderen of telefonisch naar  09/274 10 43. 
 

5.2 Klachtenbehandeling 
Algemene feedback of opmerkingen kunnen gericht worden aan het Paardensport Vlaanderen-
secretariaat t.a.v. clubs@paardensport.vlaanderen.   
 
 
  

mailto:clubs@paardensport.vlaanderen
mailto:clubs@paardensport.vlaanderen


arena
YO U R C O A C H  I N  SPO RTS I N SU RA N C E

PAARDENSPORT VLAANDEREN
E info@paardensport.vlaanderen

Jozef Hebbelynckstraat 2 
9820 Merelbeke

T +32 (0) 9 245 70 1 1
BTW BE0465.222.391

IBAN BE06 4410 6333 8122
BIC KREDBEBB

www.paardensport.vlaanderen

 
 
 


