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Het lastenboek kan aangepast worden indien nationale- en Paardensport Vlaanderen-
reglementen veranderen! 

 

A  Algemeen  
A.1 Het lastenboek is een overeenkomst tussen de organisator en Paardensport Vlaanderen. 
A.2 Het lastenboek is aanvullen op het nationaal reglement KBRSF en het Vlaams reglement 

Paardensport Vlaanderen. 
A.3 Elk onvoorzien geval zal soeverein beslecht worden door de Paardensport Vlaanderen – 

eventingcommissie. Door hun inschrijving aanvaarden de organisatoren het internationaal 
reglement FEI, het nationaal reglement KBRSF en het Vlaams reglement Paardensport Vlaanderen. 

A.4 Enkel clubs die aangesloten zijn (dus in orde met formaliteiten en betaling lidgelden van het lopende 
jaar) bij Paardensport Vlaanderen of LEWB mogen een wedstrijd inrichten.  

A.5 Na het officieel maken van de kalender van het lopende jaar en voor aanvang van de wedstrijd moet 
iedere organisator een ondertekend lastenboek versturen naar Paardensport Vlaanderen 
(eventing@paardensport.vlaanderen). 

A.6 Indien het lastenboek niet voor aanvang van de wedstrijd getekend terug aan Paardensport 
Vlaanderen wordt bezorgd en indien het voorprogramma niet correct en tijdig wordt afgeleverd 
tegen de afgesproken datum, heeft Paardensport Vlaanderen het recht om sancties te nemen 
(wedstrijd van de kalender halen, subsidies inhouden…). 

A.7 De voorprogramma's zullen 3 maanden voor aanvang van de wedstrijd door Paardensport 
Vlaanderen worden opgevraagd. De organisator krijgt daarop 2 weken om het volledige 
voorprogramma in orde te brengen (correcte datums, correcte reeksen, jury's…). 

A.8 De inrichtende club moet in orde zijn met de reglementen betreffende de organisatie van een 
wedstrijd met dieren. Daarin zijn o.a. de schriftelijke toelating voorzien van het gemeentebestuur 
en eventuele milieuverplichtingen of andere aspecten opgelegd door het gemeentebestuur. Op 
vraag van een officiële instantie moeten deze documenten kunnen worden voorgelegd. 

A.9 De organisator is zelf verantwoordelijk voor de bijdragen aan SABAM en de billijke vergoeding. 
Deze vergoeding wordt niet door Paardensport Vlaanderen betaald of geïnd. 

A.10 Een CCV (= Vlaamse wedstrijd) kan ook georganiseerd worden in het kader van een CNC (= nationale 
wedstrijd). Ook de reeksen C(60) zonder dressuur en C(80) zonder dressuur (maar met klassement) 
kunnen ingericht worden in het kader van een CNC. De starters in deze reeksen worden meegeteld 
bij het aantal deelnemers wat betreft de subsidie van de wedstrijd.  

A.11 Een JumpingCross kan  niet georganiseerd worden in het kader van een CCV.  
 
 

B Infrastructuur  
B.1  Er moet een veilige toegang zijn tot het wedstrijdterrein voor de deelnemers en het publiek. Dat 

betekent dat er een duidelijke bewegwijzering is en een aangepaste in- en uitrit voor de 
vrachtwagens, trailers en het publiek. Er moet ten allen tijde vermeden worden dat deze moeten 
parkeren langs de openbare weg. Het is aangeraden dat er geen personenauto's tussen de 
vrachtwagens geparkeerd worden. Bij slecht weer en drassige ondergrond, voorziet de inrichtende 
club een tractor (op eigen kosten) om vastzittende vrachtwagens weg te slepen. Indien noodzakelijk 
(smalle doorgangen) wordt voorzien in de afbakening van de zones bestemd voor toeschouwers. 

B.2 De organisator moet beschikken over de nodige dressuurpistes, springpistes en aangepaste 
crossomloop conform het eventingreglement. Deze moeten gedurende de gehele wedstrijd in 
goede staat gehouden worden (slepen e.d. indien nodig). 
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B.3 De inrichtende club moet zorgen voor degelijke juryhokjes, jurytafels, jurywagens en een 
crosscentrale. 

B.4 De inrichtende club voorziet beschutting voor stewards teneinde zij hun materiaal ordelijk kunnen 
plaatsen en indien nodig kunnen schuilen voor zon, wind, regen,… 

B.5 Voor het onderbrengen van het rekencentrum voorziet de inrichter een comfortabele, afgesloten 
ruimte of plaats met tafels en stoelen. Er moet elektriciteit voorzien worden voor aansluiting van 
computer en printer. 

B.6 De organisator die een wedstrijd organiseert met klassement moet de resultaten verwerken met 
het wedstrijdprogramma EventingMaster, met de daartoe aangestelde personen. 

B.7 De sanitaire voorzieningen voor publiek en ruiters moeten degelijk zijn en de ganse dag worden 
onderhouden. 

B.8 De inrichtende club voorziet een stalplaats die kan aangewend worden in geval van dopingcontrole 
om de correcte procedure te kunnen toepassen. 

B.9 Indien de paarden op de wedstrijd kunnen overnachten valt dit volledig onder de bevoegdheid van  
de organisator. Paardensport Vlaanderen int geen stalgeld.  

B. 10 De organisator moet ervoor zorgen dat er een wasplaats is of een plaats waar voldoende water kan  
genomen worden om de paarden tijdens en na de wedstrijd te verzorgen. 

B.11 Indien de inrichtende club elektriciteit voorziet, dient deze voldoende elektriciteit per  
sportbeoefenaar te voorzien. Deze dient ook conform te zijn aan de Belgische wettelijke  
veiligheidsvoorschriften volgens de A.R.E.I. (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). Het is  
wettelijk ook verplicht om deze te laten keuren door een erkend keuringsorganisme. 

B.12 Het totaalbeeld van de wedstrijd moet een verzorgde indruk geven. 
 
 

C  Te verzorgen door/ten laste van de organisator 
C.1 Taken 
C.1.1 Volgende opdrachten behoren tot de bevoegdheid van de organisator: 

- De organisator geeft voor aanvang van het seizoen zijn voorkeur voor VZ en TD door.  
De commissie zal in de mate van het mogelijke aan de hand van dit voorstel een TD en VZ 
aanstellen. 

- Goedkeuring algemene planning van de wedstrijd 
- Contacteren officials 
- Bezorgen van de rugnummers aan de ruiters 
- Annulaties en wijzigingen van ruiters en paarden doorgeven aan het rekencentrum 
- Verdeling van de protocols voor de juryleden + kleven van etiketten 
- Verzamelen van de parameters van de  jumping en de cross en deze bezorgen aan het 

rekencentrum 
- Coördineren walkietalkies en timesavers: opladen, synchroniseren, planning opmaken van de 

verdeling van het materiaal en uitleenlijsten bijhouden 
- Bezorgen van materiaal en nodige documenten aan de officials, hindernisrechters, 

hulpdiensten, medewerkers…  
- Afspraken maken betreffende het ophalen van de protocols 
- Afspraken maken met de speakers 
- Voorbereiding start-finish cross (klok, optimale tijden, plaats fotocellen) 
- Afspraken prijsuitreiking  
- Verzamelen van het wedstrijdmateriaal 
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C.2  Personeel  
C.2.1 De organisator moet zorgen voor: 

- De nodige officials conform het CCV-eventingreglement 
- Personen voor het wedstrijdsecretariaat 
- Schrijvers, hindernisrechters en medewerkers voor het ophalen van de protocols en briefjes van 

de hindernisrechters 
- Een verantwoordelijke voor de stallen en parking indien de ruiters en paarden overnachten 
- Hoefsmid en dierenarts 

C.2.2  De telefoonnummers van hoefsmid, veearts en geneesheer moeten voor aanvang van de wedstrijd 
aan de TD, de juryvoorzitter en het wedstrijdsecretariaat worden meegedeeld.  Het is aangewezen 
een volledig organigram met gsm-nummers ter beschikking te stellen aan alle verantwoordelijken 
op een wedstrijd. 

C.2.3 De organisator is verantwoordelijk voor alle bestuurders/passagiers van gemotoriseerde 
voertuigen die in zijn opdracht deze voertuigen op het wedstrijdterrein besturen en dit gedurende 
de volledige wedstrijd. 

 
C.3  Overige  
C.3.1 De organisator neemt in het lastenboek een contactpersoon op. Deze contactpersoon is het 

aanspreekpunt van Paardensport Vlaanderen en moet gedurende 2 weken voor aanvang van de 
wedstrijd tot 1 week na aanvang van de wedstrijd bereikbaar zijn. 

C.3.2 Aanwezigheid bij levering en ophalen wedstrijdmateriaal: 
 Zowel bij de levering als bij het ophalen van het wedstrijdmateriaal moet er iemand van de 

organisatie aanwezig zijn; dit wordt afgesproken met de contactpersoon. 
 
C.4  Officials, rekencentrum en medische dienstverleners 
C.4.1 Het OC moet de officials, de mensen van het rekencentrum en het medisch personeel als gasten 

ontvangen. Koffie en frisdranken (met uitsluiting van alcoholische dranken) worden onbeperkt 
voorzien op de jurytoren, in het rekencentrum en bij de medische dienstverlening. Daarnaast 
worden er maaltijden (broodjes) en overnachtingen voorzien voor de officials en de mensen van het 
rekencentrum indien nodig. 

C.4.2 Een TD wordt verwacht minstens éénmaal op voorhand de terreinen te inspecteren. 
 
C.5 Bekers, erelinten en naturaprijzen  
 De organisator is zelf verantwoordelijk voor bekers, erelinten en naturaprijzen 

 
 
D  Te verzorgen door/ten laste van de Liga  
D.1 Taken 
D.1.1 De liga neemt volgende taken op zich: 

- Coördinatie medische dienstverlening indien samenwerking met A.M.S. 
- Publiceren van het voorprogramma op de website 
- Opmaken algemene planning 
- Opmaken startlijsten + publicatie op de website 
- Opmaken aanmeldingslijsten 
- De liga voorziet rugnummers, protocols en etiketten 
- Verwerking van de resultaten + publicatie op de website 
- Opmaken van de afrekening 
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D.1.2 Het rekencentrum neemt volgende taken op zich: 
- Afficheren van startlijsten 
- Opvragen parameters voor de opmaak van de jumping- en crossprotocols en deze bezorgen aan 

de officials 
- Voorbereiding van de startlijsten voor de stewards 
- Annulaties en wijzigingen toevoegen aan het wedstrijdprogramma 
- Verwerken en afficheren van dressuur-, jumping- en crossresultaten  
- Bijhouden van documenten voor de uitbetaling van de officials 

 
D.2  Financieel  
D.2.1  Financiële afspraken tussen de organisator en Paardensport Vlaanderen: 
  Subsidie per wedstrijd 

A. INDIEN GEEN BEPERKINGEN HORECA EN PUBLIEK OWV COVID-19: 
De organisator krijgt 1000 euro subsidie bij een deelnemersveld van meer dan 200 combinaties, 
ongeacht of het om een eendaagse, meerdaagse, nationale en/of Vlaamse wedstrijd gaat. 
Bij een deelnemersveld van 100 tot en met 200 combinaties, zal de organisator 500 euro steun 
ontvangen. Indien er minder dan 100 deelnemers zijn, vervalt deze steun.  
Indien er zich voor de wedstrijd minder dan 50 combinaties inschrijven of indien de organisator 
niet voldoet aan het lastenboek, heeft de commissie het recht om de subsidie aan te passen.  
Indien de organisator een vrije cross organiseert, vervallen alle subsidies vanuit de liga. 

B. INDIEN BEPERKINGEN HORECA & PUBLIEK OWV COVID-19: 
De organisator krijgt 1000 euro subsidie bij een deelnemersveld van meer dan 200 combinaties, 
ongeacht of het om een eendaagse, meerdaagse, nationale en/of Vlaamse wedstrijd gaat. 
Bij een deelnemersveld van 100 tot en met 200 combinaties, zal de organisator 500 euro steun 
ontvangen. Indien er minder dan 100 deelnemers zijn, vervalt deze steun.  
Indien er zich voor de wedstrijd minder dan 50 combinaties inschrijven of indien de organisator 
niet voldoet aan het lastenboek, heeft de commissie het recht om de subsidie aan te passen.  
De geregistreerde officials worden door Paardensport Vlaanderen betaald en worden niet 
afgehouden van de afrekening van de organisator.  
Indien de organisator een vrije cross organiseert, vervallen alle subsidies vanuit de liga. 

 
 Tussenkomst per gestarte combinatie 

De organisator krijgt €40 (incl. BTW) per gestarte combinatie.  
De organisator krijgt deze  financiële tussenkomst min de vergoedingen van de officials en het 
rekencentrum.  
Schuldvordering/factuur 
Voor de volledige tussenkomst moet de organisator een factuur of schuldvordering opmaken aan 
Paardensport Vlaanderen vzw.  
Organisatie en publicatierecht 
CCV-organisatoren worden vrijgesteld van organisatie- en publicatierecht aan Paardensport 
Vlaanderen. 
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D.2.2 Officials  
De vergoedingen van de officials worden na afloop van de wedstrijd door Paardensport Vlaanderen 
uitbetaald. Hiervoor wordt onderstaande tabel gehanteerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kosten van de officials die niet wensen vergoed te worden, zullen niet worden afgetrokken van 
de schuldvordering. Alsook de kilometervergoeding die de officials ontvangen wordt volledig door 
Paardensport Vlaanderen betaald en zal dus niet afgehouden worden van de schuldvordering van 
de wedstrijd.  

D.2.3 Rekencentrum 
Paardensport Vlaanderen is verantwoordelijk voor het aanstellen van de personen die het 
rekencentrum bemannen. 
De vergoedingen van het rekencentrum worden na afloop van de wedstrijd door Paardensport 
Vlaanderen uitbetaald. Hiervoor wordt onderstaande tabel gehanteerd.  

De kosten van de mensen van het rekencentrum die niet wensen vergoed te worden, zullen niet  
worden afgetrokken van de schuldvordering. Alsook de kilometervergoeding die het rekencentrum  
ontvangt wordt volledig door Paardensport Vlaanderen betaald en zal dus niet afgehouden worden 
van de schuldvordering van de wedstrijd. 

 
D.2.5 Medische dienstverlening 

Paardensport Vlaanderen sluit een contract af met A.M.S. voor alle eventingwedstrijden aan 
onderstaand tarief: 
Dressuur €600 / dag 
Jumping €600 / dag 
Cross  €1250 / dag 
De kosten van het evenement worden procentueel verdeeld tussen Paardensport Vlaanderen (60%) 
enerzijds en de organisator (40%) anderzijds. 
A.M.S. zal het bedrag voor Paardensport Vlaanderen aan Paardensport Vlaanderen factureren en 
zal het bedrag van de organisator aan de organisator factureren, dit voor aanvang van de wedstrijd. 
Indien wij de melding krijgen dat deze factuur niet tijdig werd betaald zal dit bedrag afgehouden 
worden van de afrekening. 
Organisatoren die geen gebruik willen maken van de diensten van A.M.S. moeten zelf voor een 
evenwaardige medische dienstverlening zorgen zoals beschreven in punt F.1. en bijlage 1: Voorstel 
medische inzet paardensport. Paardensport Vlaanderen zal hier dan echter niet financieel in 
tussenkomen. Indien de medische dienstverlening door de GJ en TD positief wordt geëvalueerd, 
dan kan Paardensport Vlaanderen ook financieel tussenkomen (volgens de procentuele verdeling 

functie Verkenning + 
dagvergoeding 
convenant (1A) 

Verkenning + 
dagvergoeding 

verenigingswerk (1B) 

Verkenning + 
dagvergoeding 

inkomstenfiche (2) 

Verkenning + 
dagvergoeding 

factuur (3) 
voorzitter €30 + €75 + km’s €30 + €85 + km’s €45 + €100 + km’s €45 + €100 + km’s 

groundjury €30 + €75 + km’s €30 + €85 + km’s €45 + €100 + km’s €45 + €100 + km’s 
TD €30 + €75 + km’s €30 + €85 + km’s €45 + €100 + km’s €45 + €100 + km’s 

Steward €0 + €60 + km’s €0 + €65 + km’s €0 + €85 + km’s €0 + €85 + km’s 
dressuurjury €0 + €60 + km’s €0 + €65 + km’s €0 + €85 + km’s €0 + €85 + km’s 
jumpingjury €0 + €60 + km’s €0 + €65 + km’s €0 + €85 + km’s €0 + €85 + km’s 

functie Verkenning + 
dagvergoeding 
convenant (1A) 

Verkenning + 
dagvergoeding 

verenigingswerk (1B) 

Verkenning + 
dagvergoeding 

inkomstenfiche (2) 

Verkenning + 
dagvergoeding 

factuur (3) 
rekencentrum €50 + km’s €55 + km’s €70 + km’s €70 + km’s 
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zoals hierboven vermeld). 
Indien de organisator een vrije cross organiseert, vervallen alle subsidies vanuit de liga. 

 
D.3 Wedstrijdmateriaal 
D.3.1 De Paardensport Vlaanderen-eventingcommissie stelt een kist met 20 walkietalkies ter 

beschikking van de organisator. Bij verlies van materiaal zal er een forfait afgehouden worden van 
de afrekening. De organisatoren worden zelf geacht om met dit wedstrijdmateriaal te werken. 
Uiteraard mogen ze hiervoor beroep doen op externen, maar dit zal volledig ten laste vallen van de 
organisator. 

D.3.2 Levering en ophalen van het wedstrijdmateriaal: 
Paardensport Vlaanderen biedt de mogelijkheid dat de walkietalkies worden geleverd en 
opgehaald. Paardensport Vlaanderen draagt deze kost. De datum en het uur van de levering en het 
ophalen van het wedstrijdmateriaal worden besproken met de contactpersoon van de organisatie. 
Indien het materiaal niet tijdig klaarstaat voor ophaling na afloop van de wedstrijd, wordt de extra 
kost doorgerekend voor de nieuwe rit aan de organisatie. 
 
 

E  Wedstrijddetails 
  
E.1 Inschrijvingen 
E.1.1 De inschrijvingen van de CCV’s verlopen via het Paardensport Vlaanderen-secretariaat voor zowel 

Paardensport Vlaanderen, LEWB, LRV, KNHS, DRV-ruiters en gastruiters. 
E.1.2 De sluitingsdatum voor de inschrijvingen van de CCV’s is op maandag om 24u, ± 14 dagen voor 

aanvang van de wedstrijd. Er worden principieel geen laattijdige inschrijvingen aanvaard. Ruiters 
kunnen nog schriftelijk annuleren op het Paardensport Vlaanderen-secretariaat tot de maandag 
(24u) voor de wedstrijd. 

E.1.3 De startlijsten worden opgemaakt door Paardensport Vlaanderen. Na publicatie van de startlijsten 
zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.  

E.1.4 Er is een maximum inschrijvingsaantal van 250 ruiters per ééndaagse wedstrijd en een maximum 
van 350 ruiters op een meerdaagse wedstrijd om het goede verloop en de veiligheid te garanderen. 
Organisatoren die het inschrijvingsaantal willen beperken, kunnen dit noteren op het 
voorprogramma. Indien er meer dan 1 crossdag wordt georganiseerd kunnen er in overleg met de 
commissie meer dan 350 ruiters aantreden. 

  
E.2 Wild cards 
E.2.1 Het OC heeft recht op 5 wild cards. Deze wild cards kan hij enkel geven aan Paardensport 

Vlaanderen-/LEWB-ruiters die volledig in orde zijn met hun licentie, immatriculatie paarden en 
binnen hun reeks rijden conform het reglement of aan ruiters die rijden bij een KBRSF-erkende liga 
of federatie, mits toestemming van die liga of federatie. Het OC moet deze wild cards met alle 
correcte gegevens schriftelijk doorgeven aan het Paardensport Vlaanderen-secretariaat voor de 
annulatiedatum. 

 
E.3 Beperkingen 
E.3.1 Bij een te hoog aantal inschrijvingen zullen er beperkingen opgelegd worden waarbij een voorkeur 

gaat naar Paardensport Vlaanderen- en LEWB-gelicentieerde ruiters, die tijdig online of via hun liga 
werden ingeschreven. Een volgende beperking kan dan zijn dat het aantal paarden per deelnemer 
beperkt wordt. Een deelnemer kan in dat geval enkel met het maximaal bepaalde aantal deelnemen. 
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Dit mag onder geen enkele omstandigheid (via wild card, wijziging ter plaatse…) overschreden 
worden. In het aller slechtste geval kan een andere reeks/andere reeksen geschrapt worden. 

 
 

F Medisch-sanitaire dienstverlening 
  
F.1 Hulpdiensten 
F.1.1 Paardensport Vlaanderen heeft een contract met Ambulance Medical Service voor alle 

eventingwedstrijden, georganiseerd door Paardensport Vlaanderen. 
 Dit contract omvat: 

• Dressuur 
   Hulppost met medisch materiaal en 2 hulpverleners. 

• Jumping 
   Hulppost met medisch materiaal en 3 hulpverleners.  

• Cross 
   Hulppost met medisch materiaal en 2 hulpverleners. 
   Interventievoertuig met medisch materiaal en 2 hulpverleners. 
 Bij elk pakket is minimum 1 hulpverlener een verpleegkundige met brevet DGH (badge 112). 

 A.M.S. maakt ook een medisch operatieorder op die zal worden doorgegeven aan FOD 
volksgezondheid en het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
Paardensport Vlaanderen fungeert als contactpersoon met A.M.S. en verzorgt de coördinatie van 
het team. 
De organisator is vrij om naast dit pakket zelf nog een dokter aan te stellen. 
Organisatoren die geen gebruik willen maken van de diensten van A.M.S. moeten voor hun wedstrijd 
evenwaardige medische dienstverlening voorzien (zie bijlage 1: Voorstel medische inzet 
paardensport). Paardensport Vlaanderen zal voor deze medische dienstverlening echter niet 
financieel tussenkomen. Indien de medische dienstverlening door alle leden van de groundjury en 
de TD positief worden geëvalueerd, kan het OC een aanvraag doen bij de eventingcommissie om 
een eventuele financiële tussenkomst te ontvangen ((volgens de procentuele verdeling zoals 
hierboven in D 2.5 vermeld). 

F.1.2 Gedurende de hele periode dat er paarden aanwezig zijn op het wedstrijdterrein moet er medische 
bijstand telefonisch oproepbaar zijn, die zo nodig onmiddellijk in actie kan treden. Het OC en de 
officials dienen op de hoogte gebracht te worden m.b.t. de activering van deze medische bijstand 
op gelijk welk ogenblik, ook 's nachts. 

 
F.2 Interventieplan  
F.2.1 Er moet een interventieplan opgesteld worden dat twee weken voor aanvang van de wedstrijd door 

de organisator aan de nationale veiligheidsafgevaardigde moet worden voorgelegd en dat moet 
worden goedgekeurd door de technisch afgevaardigde van de wedstrijd. Een basisformulier is 
hiervoor beschikbaar op www.equibel.be – eventing – documenten. 

F.2.2  Het interventieplan moet opgesteld worden volgens bovenvermelde criteria, waarbij men rekening 
houdt met het aantal deelnemers aan de wedstrijd, de rijtijd van het wedstrijdterrein tot het 
dichtstbij gelegen ziekenhuis dat beschikt over een erkende dienst spoedgevallen, de lay-out en 
bereikbaarheid van het wedstrijdterrein etc. 

F.2.3  Het interventieplan moet op voorhand besproken worden tussen een verantwoordelijke van de 
hulpdienst en de organisatoren. Hierbij is het wenselijk dat er een terreinverkenning plaatsvindt 
waarbij de interventie- en evacuatiewegen goed in kaart gebracht worden.  

http://www.equibel.be/
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F.2.4  Het interventieplan moet voldoen aan de eventuele wettelijke vereisten evenals aan de vereisten 
opgelegd door Paardensport Vlaanderen. 

F.2.5  Het aantal ambulances wordt gespecificeerd in het interventieplan en is afhankelijk van de 
uitgestrektheid en bereikbaarheid van de terreinen, de afstand tot het ziekenhuis, het aantal 
deelnemers...  

F.2.6  De communicatiekanalen moeten in het interventieplan beschreven staan. Er moeten 
communicatiemogelijkheden zijn tussen de dokter, de hulpposten, de controlepost van de 
wedstrijd, het OC en de groundjury. 

 
F. 3 Horse Ambulance: 

Paardensport Vlaanderen beschikt over een paardenambulance die gratis ter beschikking wordt 
gesteld. Voor het uitlenen van de ambulance zal er voorrang verleend worden aan bepaalde 
wedstrijden, dit volgens de afspraken gemaakt binnen Paardensport Vlaanderen. 

 

G Nuttige info  
G.1 Indien er vragen/opmerkingen zijn, dan kan het Paardensport Vlaanderen-secretariaat 

gecontacteerd worden op 09/245 70 11. In dringende gevallen kan de disciplineverantwoordelijke - 
buiten kantooruren - bereikt worden via haar persoonlijk nummer. Dit is enkel voor uitzonderingen 
(bv. bij afgelasting van een wedstrijd). Gelieve het persoonlijk nummer van de 
disciplineverantwoordelijke niet te verspreiden. 

 
 
H  Overeenkomst 
  
De organiserende club verklaart door ondertekening zijn akkoord met het internationaal FEI-reglement, 
het nationaal- en Paardensport Vlaanderen-eventingreglement, het algemeen Paardensport Vlaanderen-
reglement en de algemene inrichtingsvoorwaarden zoals die zijn opgenomen in dit lastenboek (versie dd. 
21/04/2021) van pagina 1 t.e.m. 8.  
 
Wedstrijd te: ............................................................................................................................ 
Organiserende club: ................................................................................................................ 
 
Datum: .......................................................…...............................  (1 / 2 / 3 / 4 dagen)* 
*gelieve het aantal dagen van de wedstrijd te omcirkelen 
 
Gegevens contactpersoon organisator: 
 
NAAM: …………………………………………………………………………… GSM-NUMMER: …………………………………. 
 
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Voor Paardensport Vlaanderen   Voor de organiserende club 

(naam, functie, handtekening en datum)   (naam, functie, handtekening, datum)  
 
Overeenkomst opgemaakt in tweevoud, waarbij beide partijen een exemplaar mochten ontvangen.  
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Bijlage 1: Voorstel inzet medische hulpverlening tijdens paardensport 
evenementen 
 

1 Dienstverlening 
De medische hulpverlening tijdens paardensport evenementen moet gebeuren door een entiteit 
welke in de Kruispuntbank van Onderneming is opgenomen. Deze entiteit moet in voormelde 
database geregistreerd staan met de nacebel code 86.903 (ziekenvervoer) en/of  86.906 
(verpleegkundige activiteiten) en/of 86.909 (overige menselijke gezondheidszorg) en/of 88.999 
(andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting).  
De entiteit welke de medische hulpverlening voorziet moet zich correct verzekering.  
 
2 Hulpverleners 
 
2.1 EHBO’er 

• EHBO opleiding zoals omschreven in het KB van 15/10/2010 betreffende de eerste hulp 
die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel 
worden 

OF 
• Ambulancier niet kritiek liggend ziekenwagenvervoer omschreven in de gecoördineerde 

wet van 10/05/2015 betreffende de gezondheidsberoepen 
 
2.2 Hulpverlener – ambulancier 

• Hulpverlener – ambulancier omschreven in de gecoördineerde wet van 10/05/2015 
betreffende de gezondheidsberoepen 

EN 
• Geldige badge 112 conform KB 13/02/1988 betreffende de opleidings- en 

vervolmakingscentra voor hulpverlener – ambulancier  
 
2.3 Verpleegkundige 

• Verpleegkundige omschreven in de gecoördineerde wet van 10/05/2015 betreffende de 
gezondheidsberoepen 

EN 
• Geldig visum om in België de verpleegkunde te beoefenen 

EN 
• Minimum 2 jaar ervaring in préhospitaal zorg 

OF 
• Geldige badge 112 conform KB 13/02/1988 betreffende de opleidings- en 

vervolmakingscentra voor hulpverlener – ambulancier  
OF 

• In het bezit van de bijzondere beroepstitel spoedgevallen en intensieve zorgen 
 
2.4 Arts 
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• Arts omschreven in de gecoördineerde wet van 10/05/2015 betreffende de 
gezondheidsberoepen 

• Geldig visum om in België de geneeskunde te beoefenen 
 
 

3 Medische inzet 
 
3.1 Dressuur 

• Hulppost van minimum 4m² voorzien van verlichting en zo nodig verwarming welke 
hygiënisch in orde is en voldoende privacy voorziet 

• Twee hulpverleners met minimum EHBO opleiding 
• Standaard EHBO materiaal 
• AED of sAED 

 
3.2 Jumping 

• Hulppost van minimum 4m² voorzien van verlichting en zo nodig verwarming welke 
hygiënisch in orde is en voldoende privacy voorziet 

• Twee hulpverleners waarvan minimum één hulpverlener – ambulancier of 
verpleegkundige of arts is 

• Standaard EHBO materiaal 
• Materiaal om ledenmaten te immobiliseren 
• Materiaal om de cervicale wervelzuil te immobiliseren 
• AED of sAED 

 
3.3 JumpingCross 

• Hulppost van minimum 4m² voorzien van verlichting en zo nodig verwarming welke 
hygiënisch in orde is en voldoende privacy voorziet 

• Twee hulpverleners waarvan minimum één hulpverlener – ambulancier of 
verpleegkundige of arts is 

• Materiaal om ledenmaten te immobiliseren 
• Materiaal om de cervicale wervelzuil te immobiliseren 
• Materiaal om een patiënt liggen te verplaatsen en volledig te immobiliseren 
• Voertuig om liggende en geïmmobiliseerde patiënt te vervoeren. Dit vervoer moet 

‘comfortabel’  kunnen gebeuren op ruw terrein waardoor dit een voertuig moet zijn met 
vierwielaandrijving  

• AED of sAED 
 
3.4 Cross-country 

• Hulppost van minimum 4m² voorzien van verlichting en zo nodig verwarming welke 
hygiënisch in orde is en voldoende privacy voorziet 

• Drie hulpverleners waarvan minimum één verpleegkundige of arts is 
• Materiaal om ledenmaten te immobiliseren 
• Materiaal om de cervicale wervelzuil te immobiliseren 
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• Materiaal om een patiënt liggen te verplaatsen en volledig te immobiliseren 
• Infusie materiaal 
• Materiaal voor ballon beademing 
• Aspirator 
• Toestel om biologische parameters te meten en te monitoren 
• Voertuig om liggende en geïmmobiliseerde patiënt te vervoeren. Dit vervoer moet 

‘comfortabel’  kunnen gebeuren op ruw terrein waardoor dit een voertuig moet zijn met 
vierwielaandrijving  

• AED of sAED 
• Bij voorkeur heeft de verpleegkundige standing orders en de nodige medicatie voor: 

• Analgesie 
• Hypoglycemie 

  



 
 
 


