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DEFINITIE WEDSTRIJDEN  
 
Wat zien we als een wedstrijd?  
Een wedstrijd is een georganiseerde activiteit waar verschillende ruiters, menners of andere 
paardensportbeoefenaars samen met hun paarden aan deelnemen en waarbij:  

- En/Of er voor de deelnemers een ranking of klassement wordt opgemaakt. 
- En/Of er geldprijzen en/of naturaprijzen gelinkt zijn aan het behaalde resultaat en 

klassement  
 
Wat zijn officiële wedstrijden?  
Officiële wedstrijden zijn wedstrijden die gecoördineerd of georganiseerd worden onder de 
noemer van KBRSF, Paardensport Vlaanderen of LEWB en de officieel erkende (sub) 
provinciales die gelinkt zijn aan één van bovenstaande federaties. Het gaat dan over 
wedstrijden in disciplines die officieel deel uitmaken van onze werking (en waarvoor er een 
commissie of werkgroep binnen de algemene werking bestaat). 
Deze wedstrijden kunnen enkel ingericht worden door clubs die lid zijn van Paardensport 
Vlaanderen en LEWB en maken een essentieel onderdeel uit van de officiële wedstrijdkalender 
van de organisatie. 
Om deel te kunnen nemen aan een officiële wedstrijd kunnen bepaalde instapdrempels 
opgelegd worden (bijvoorbeeld een bepaalde licentie, het aantonen van een minimum 
expertiseniveau, handicap …) 
 
Welke andere soorten wedstrijden bestaan er? 
➢ Gesloten clubwedstrijd:  
Aan deze wedstrijden mogen sporters deelnemen die aangesloten zijn bij deze club (= sporters 
die in de databank Bridle geregistreerd zijn onder deze club).  Deze aansluiting kan zowel een 
basislidmaatschap (01) zijn of om het even welke wedstrijdlicentie.  Daarnaast mogen ook 
sporters die ter plaatse gestald zijn (op een vaste basis) aan een dergelijke wedstrijd 
deelnemen, zelfs als ze een competitief lidmaatschap bij een andere club hebben. 
 
Een clubwedstrijd kan enkel doorgaan op de eigen terreinen van de club (waar ze haar vaste 
stek (hippische accommodatie, pistes) heeft). Een dergelijke clubwedstrijd kan maximaal 
georganiseerd worden tot op het niveau onder het hoogste erkende provinciale niveau voor die 
discipline (bv. jumping tot 1m15, dressuur tot niveau 2), of lager dan het nationale niveau voor 
disciplines waar geen provinciale werking is.  
 
Dergelijke gesloten clubwedstrijden hebben geen officieel karakter. De resultaten daar 
verreden kunnen niet gelden voor het behalen van normen, selecties, vrijstellingen … 
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➢ Open clubwedstrijd:  
“Open clubwedstrijden” kunnen door clubs lid van Paardensport Vlaanderen enkel 
georganiseerd worden in de niet-beschermde periode. 
De niet-beschermde periode valt na het eerste volledige weekend van de maand oktober 
(zaterdag en zondag vallen in oktober) van het ene jaar tot en met het tweede volledige 
weekend van de maand maart (zaterdag en zondag) van het volgende jaar 
Deze wedstrijden kunnen alle mogelijke niveaus hebben en ook sporters die geen lidmaatschap 
hebben bij de betreffende club kunnen deelnemen.  
 
Deze open wedstrijden waren voorheen bekend als intieme wedstrijden en mits bepaalde 
voorwaarden (bv. controle paarden, erkende officials …) kunnen de resultaten gebruikt worden 
voor rankings, handicaps ...  Als deze resultaten hiervoor gebruikt worden, zal dat opgenomen 
worden in het specifieke reglement van de discipline. 
 
➢ LRV-wedstrijden 
Een competitief lid van Paardensport Vlaanderen mag ook deelnemen aan officiële LRV- 
wedstrijden. Dit zijn wedstrijden die op de officiële wedstrijdkalender van LRV zijn opgenomen.   
Als een LRV-club een “vrije wedstrijd” organiseert, dan zijn dezelfde bepalingen van toepassing 
voor deelname zoals hierboven beschreven in de definitie van een “gesloten clubwedstrijd”.  
 
Wat met wedstrijden die buiten bovenstaande definities vallen?  
Alle andere wedstrijden die hierboven niet vernoemd worden, worden gezien als niet 
toegelaten wedstrijden.  
Leden van Paardensport Vlaanderen met een wedstrijdlicentie mogen hier niet aan deelnemen 
als sporter alsook een official mag hier geen functie opnemen.   
Organisatoren die een dergelijke niet toegelaten wedstrijd wensen te organiseren, roepen we 
op om met ons in contact te treden om samen na te gaan wat eventuele mogelijkheden zijn.   
 
Als er clubs zijn van Paardensport Vlaanderen die alsnog dergelijke niet toegelaten wedstrijden 
organiseren of leden zijn die hieraan deelnemen, kan de raad van bestuur beslissen om 
sancties te nemen ten aanzien van dergelijke clubs of leden.   
 


