
Caterpillar: Confidential Green

Achterbeenbeschermers - JUMPING 2020

FEI Reglement 2020
Art 257.2.4 – 257.2.5

Alle afmetingen
zijn in cm

Maximale lengte op 
het langste punt

Sluitingen

Type Aantal Breedte (minimaal) Niet-elastisch Elastisch

PONY’S
SCHOLIEREN

JUNIORS
YOUNG RIDERS

U25

VETERANEN

JONGE PAARDEN Binnenkant
kogel 16

Velcro 1 5.00 

Geen andere sluitingen toegelaten (knopjes, haakjes, …) – Sluiting in één richting (niet terugkerend !)

Binnenkant
kogel 20

Velcro
1 5.00  

2 Elk 2.50  

Knop
1 2.50 

2 Elk 2.50 

Haak
1 2.50 

2 Elk 2.50 

Geen andere sluitingen toegelaten (gespen, kliksysteem,…)  - Sluiting in één richting (niet terugkerend !)

Binnen- en 
buitenkant kogel

(“double shell”)
20

Velcro
1 5.00 

2 Elk 2.50 

Knop
1 2.50 

2 Elk 2.50 

Haak
1 2.50 

2 Elk 2.50 

Geen andere sluitingen toegelaten (gespen, kliksysteem,…) - Sluiting in één richting (niet terugkerend !)

In alle bovenstaande categorieën

Vetlok ring JA
DEZE BEPALINGEN GELDEN ENKEL IN PROEVEN SPECIFIEK VOORBEHOUDEN 

VOOR DE CATEGORIEEN ZOALS VERMELD IN DE LINKSE KOLOMMEN
Vetlok bandje NEE

Bandages JA



Caterpillar: Confidential Green

Achterbeenbeschermers - JUMPING 2020

JONGE PAARDEN

• (Sub)Provinciale reeksen voor jonge paarden
• STX Cyclus voor jonge paarden
• Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden
• PAVO Hengstencompetitie
• …

➔ Enkel in reeksen die specifiek voorbehouden zijn voor deze
categorieën van paarden

➔ 4-, 5-, 6-, 7-,8-jarige paarden

PONY’S/SCHOLIEREN/JUNIORS/YOUNG RIDERS/U25/VETERANEN

• (Sub)Provinciale reeksen voor pony’s/jeugdreeksen
• Gouden Laars
• Belgisch Kampioenschap of Beker Pony’s/Jeugdreeksen/Veteranen
• JM Indoor Masters voor jeugd
• Jeugdcup
• …

➔ Enkel in reeksen die specifiek voorbehouden zijn voor deze
categorieën van ruiters

JONGE PAARDEN

Deze regelgeving is al langer bekend en zal strikt toegepast worden.

PONY’S/SCHOLIEREN/JUNIORS/YOUNG RIDERS/U25/VETERANEN

Voor Paardensport Vlaanderen is 2020 een overgangsjaar. We zullen
onze ruiters en onze officials laten wennen aan deze nieuwe
reglementering. Er zal (nog) niet gesanctioneerd worden indien
verkeerde beenbescherming wordt gebruikt. Wel kan/zal aan ruiters
gevraagd worden om andere beenbeschermers te gebruiken in de
toekomst of bij een volgende deelname of op dat moment. Op
internationale wedstrijden zal dit wel strikt toegepast worden.

Vanaf 2021 zal de reglementering zoals die nu wordt ingevoerd voor
pony’s/scholieren/juniors/young riders/U25/veteranen toegepast
worden in alle proeven en alle reeksen !

Bij vastgestelde misbruiken waarbij
beenbeschermers paarden overgevoelig

maken of die indruisen tegen de algemene
principes van paardvriendelijkheid, zal er altijd

streng ingegrepen worden.


