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1. Algemeen 
 

▪ Het lastenboek is een overeenkomst tussen de organisator en Paardensport Vlaanderen.  
▪ Het lastenboek is aanvullend op het nationaal reglement KBRSF en het Vlaams reglement 

Paardensport Vlaanderen.  
▪ Elk onvoorzien geval zal soeverein beslecht worden door de Paardensport Vlaanderen-

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

▪ Enkel clubs die aangesloten zijn (dus in orde met formaliteiten en betaling lidgelden 
2020) bij Paardensport Vlaanderen mogen een wedstrijd inrichten.  

▪ Gold League (CSN) wedstrijden zullen door de springcommissie van de liga alleen 
toegekend worden aan accommodaties/organisatoren die sportief aan de hoogste eisen 
kunnen voldoen: voldoende grote piste en paddock met perfecte bodem, sportief gepast 
hindernismateriaal, ervaring van de organiserende club enz.  

▪ Beslissingen van de liga omtrent toekenning van Gold League-wedstrijden staan niet ter 
discussie.  

▪ Het sportieve programma van de wedstrijden met BK's/BvB zal na de toewijzing van de 
data opgesteld worden door de organiserende liga in samenspraak met de organisator, 
en dit in de geest van de Gold & Silver League-wedstrijden.  

▪ Het wedstrijdsecretariaat & de voorzitter van de jury (tijdens de bevoegdheidsperiode 
van de groundjury) zijn de contactpersonen tussen de organisator en de liga. 

 
 

2. Infrastructuur 
2.1 Terreinen 
 

▪ Er dient een veilige toegang te zijn voor de deelnemers en publiek tot het 
wedstrijdterrein. Dat betekent dat er een duidelijke bewegwijzering is en een aangepaste 
in - en uitrit voor de vrachtwagens, trailers en publiek en dat te allen tijde dient vermeden 
te worden dat deze moeten parkeren langs de openbare weg.  

▪ Er mogen geen personenwagens tussen vrachtwagens geparkeerd worden.  
▪ Bij slecht weer en drassige ondergrond, voorziet de organiserende club een tractor ten 

einde vastzittende vrachtwagens te ontzetten.  
▪ De organisator dient te beschikken over een piste en paddock (indien nodig meerdere) 

van voldoende grootte volgens onderstaand schema en met daarin een goede bodem 
met rondom een volledige en veilige afsluiting.  

▪ Deze moeten gedurende de gehele wedstrijd in goede staat gehouden worden (slepen…). 
Er moet met andere woorden afvoer van water voorzien zijn tijdens hevige regenval en er 
moet gezorgd worden voor bewatering bij een stoffige bodem. 
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▪ Minimale terreinafmetingen:  
 

Afmetingen terreinen   OUTDOOR GOLD    INDOOR GOLD  
Minimum oppervlakte   4000 m²     1500 m²  
Korte zijde minimaal   40 m      25 m  
Afmetingen paddock   OUTDOOR GOLD   INDOOR GOLD  
Minimum oppervlakte   1200 m²     800 m²  
Korte zijde minimaal  25 m      20 m  
Afmetingen terreinen   OUTDOOR SILVER    INDOOR SILVER  
Minimum oppervlakte  3200 m²     1200 m²  
Korte zijde minimaal   40 m      25 m  
Afmetingen paddock  OUTDOOR SILVER    INDOOR SILVER  
Minimum oppervlakte   1200 m²     800 m²  
Korte zijde minimaal   25 m      20 m  

 
▪ Afwijkingen kunnen per uitzondering toegelaten worden mits goedkeuring van de 

Paardensport-Vlaanderen springcommissie.  
 

2.2 Hindernissen 
 

▪ Per wedstrijdpiste dient hindernismateriaal voorzien te worden voor minimum 20 
behoorlijk gevulde en proper afgewassen hindernissen met zijstukken. We verkiezen 
licht materiaal en de voorgeschreven goedgekeurde veiligheidslepels.  

▪ De lepels moeten veilig zijn. Ze mogen dus niet te diep zijn.  
▪ Voor plankhindernissen moeten ze een plat draagvlak hebben en alle lepels van de 

achterste balk(en) van een breedtesprong (en tweede en derde vlak van een bar de spa) 
moeten van een (door FEI) erkend veiligheidstype zijn evenals voor alle balken van de 
rechte hindernis op een overbouwde watersprong.  

▪ In de paddock dient voldoende hindernismateriaal te worden voorzien voor minimaal 2 
oefensprongen, en bij voorkeur 3. Dit betekent dat er een rechte en een oxer met degelijk 
en veilig materiaal moet worden geplaatst en dat de springrichting van beide 
hindernissen duidelijk moet aangegeven worden. Eventueel mogen de koppen van de 
staanders geverfd worden of met kleefband voorzien worden (ter vervanging van de rode 
en de witte vlag).  

▪ Ook in de paddock dienen veiligheidslepels gebruikt te worden voor de achterste balk(en) 
van de breedtesprong(en).  

▪ Beplanting en versiering rond de hindernissen moeten worden voorzien.  
▪ Alle hindernissen moeten worden afgevlagd door een rode vlag rechts en een witte vlag 

links. De rivier moet worden afgevlagd met pivoterende vlagjes.  
▪ Tevens moeten nummers worden voorzien van 1 tot en met 15 en minimum drie letters A, 

B en C. 
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▪ Voor alle organisatoren van kampioenschappen (uitgezonderd Scholieren en Veteranen), 
Bekers, cycluswedstrijden, Silver en Gold wedstrijden 

✓ Zij voorzien een blauwe rivier (of blauw product om het water te kleuren) 
✓ Afmetingen 5 meter front en min. 3 meter breed 
✓ Voorzien van een duidelijke witte band (of plasticine) om het einde van de rivier 

aan te duiden 
✓ 2 witte en 2 rode aanduidingen op flexibele stokken 
✓ Elke rivier zal een voorzetstuk hebben van min. 40 cm en max. 50 cm hoogte 
✓ Er worden steeds enkele planten voorzien om een mooie omkadering van de 

rivier te garanderen  
▪ Bordjes met start en finish zijn verplicht. Per wedstrijdpiste: 1 x "Start" (indien 

voorkomend in het programma 1 x "Finish 1e Fase" / "Start 2e Fase") en 1 x "Finish".  
▪ De piste dient gesloten te worden met een slagboom of een andere vorm van afsluiting.  
▪ Iemand om deze slagboom of andere vorm van afsluiting te openen en te sluiten wordt 

aangeduid door de inrichter. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de bediening van 
het nummerbord indien dit beschikbaar is. 
 

2.3 Jurytoren 
 

▪ De organiserende club dient te zorgen voor een degelijke afsluitbare jurytoren met goed 
zicht op de volledige piste.  

▪ Tafels en stoelen voor minimaal 6 personen, een veilige toegang of trap, voldoende 
aansluitingen voor elektriciteit, verwarming bij koud weer, afkoeling (isolatie) tijdens 
warme dagen en een degelijke geluidsinstallatie voor het wedstrijdverloop op het terrein 
moeten voorzien worden.  

▪ De inrichter is ook verantwoordelijk voor een aangename muzikale omkadering.  
▪ Voor het onderbrengen van het wedstrijdsecretariaat voorziet de inrichter een 

afsluitbare ruimte of plaats met tafels en stoelen voor 2 personen, verwarming bij koud 
weer, afkoeling (isolatie) tijdens warme dagen.  

▪ Er moet een degelijk kopieerapparaat (minimum 20 pagina's per minuut), en voldoende 
papier/inkt en/of toner voor het afdrukken van de start- en resultatenlijsten ter 
beschikking staan van het secretariaat. Indien er geen kopieerapparaat beschikbaar is, 
kan er een apparaat gehuurd worden via de liga. Indien er geen apparaat beschikbaar is 
en er ook geen apparaat wordt gehuurd bij de liga zal een boetetarief van 
50€/wedstrijddag aangerekend worden. Dit wordt in rekening gebracht met de 
eindafrekening van de wedstrijd. 

▪ Tevens dienen voldoende aansluitingen voor elektriciteit te worden voorzien voor 
aansluiting van computers en printer.  

▪ De inrichtende club dient te zorgen voor een degelijke afsluitbare, beschutte plaats voor 
de paddockverantwoordelijke aan de ingang van de piste, voorzien van een tafel en een 
stoel.  

▪ Eveneens dient er een degelijke geluidsinstallatie voorzien te worden voor de 
paddockverantwoordelijke. De aanwijzingen van deze verantwoordelijke dienen duidelijk 
verstaanbaar te zijn in de paddock.  
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3. Te verzorgen door/ ten laste van de organisator 
3.1 Personeel: de organiserende club dient te zorgen voor: 
 

▪ Een bemande en werkende elektronische chrono met minimum 3 lijnen en een degelijke 
display.  

▪ Een verantwoordelijke persoon voor het protocol.  
▪ Een medische dienst en een draagberrie (een ambulance is wenselijk maar niet verplicht 

als er een afgesloten plaats voorzien is voor eerste behandeling van eventueel 
gekwetsten).  

▪ Een afgesloten plaats voor de hulpverleners om de gekwetste(n) voorlopig in onder te 
brengen.  

▪ Een verantwoordelijke hoefsmid die bij voorkeur aanwezig is of heel snel ter plaatse kan 
zijn. De hoefsmid dient ter plaatse vergoed te worden door de verantwoordelijke persoon 
van het behandelde paard.  

▪ Een dierenarts die bereikbaar is. Een wedstrijddierenarts moet steeds bereikbaar zijn 
tijdens de volledige duur van de wedstrijd. Deze wordt aangeduid door de organisator en 
zal als verantwoordelijke persoon aangesteld worden tijdens de wedstrijd voor de 
diergeneeskundige dienst. De behandelende dierenarts dient ter plaatse vergoed te 
worden door de verantwoordelijke persoon van het behandelde paard.  

▪ Een tweetalige speaker (Nederlands - Frans).  
▪ Een paddockverantwoordelijke/ringmeester. 
▪ Een clubverantwoordelijke (aanspreekpartner voor liga) die de gehele wedstrijd 

aanwezig is.  
▪ Als hulp in de piste zal de inrichter zorgen voor minstens 3 à 4 handelingsbekwame 

personen (min. 16 jaar oud) als pistepersoneel tijdens de proeven.  
▪ Een verantwoordelijke persoon die aanwezig is bij levering en ophalen van het 

wedstrijdmateriaal door Paardensport Vlaanderen. Zowel bij de levering als bij het 
ophalen van het wedstrijdmateriaal moet er iemand van de organisatie aanwezig zijn. Bij 
levering wordt ervoor gezorgd dat het materiaal op een veilige plaats bewaard wordt. 
 

3.2 Overige 
 

▪ Het is aangewezen een volledig organisatieorganigram met gsm-nummers 
(clubverantwoordelijke, de hoefsmid, de veearts, de geneesheer,…) ter beschikking te 
stellen aan alle verantwoordelijken op een wedstrijd.  

▪ De inrichtende club dient in orde te 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 voorgelegd worden (cf. Koninklijk Besluit van 23/09/1998, betreffende de 
bescherming van dieren bij wedstrijden). 

▪ De inrichter zorgt voor de nodige bekers. Erelinten en/of stalplaten dienen eveneens 
voorzien te worden door de organisator voor de eerste 8 geklasseerde per proef.  
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▪ Elke inrichter van een kampioenschap of beker krijgt van KBRSF: 
Kampioenschap: 

✓ 1 gepersonaliseerde beker 
✓ 3 linten (1 goud, 1 zilver, 1 brons) 
✓ 3 stalplaten (1 goud, 1 zilver, 1 brons) 
✓ 3 flo's (1 goud, 1 zilver, 1 brons) 
✓ 3 medailles (1 goud, 1 zilver, 1 brons) 

Beker: 
✓ 1 beker 
✓ 3 stalplaten (1 goud, 1 zilver, 1 brons) 
✓ 3 flo's (1 goud, 1 zilver, 1 brons) 

Het materiaal wordt via Standing Engraving opgestuurd naar de inrichter. 
▪ Het ontwerp van voorprogramma moet ten minste 10 weken voor de sluitingsdatum 

voorzien in dit voorprogramma aan de organiserende liga gestuurd worden die het ter 
goedkeuring overmaakt aan de Paardensport Vlaanderen springcommissie.  

▪ Dit voorprogramma dient steeds te worden ingediend op de door de liga 
voorgeschreven formulieren (zie website Paardensport Vlaanderen) en moet het 
volgende bevatten:  

✓ De opeenvolging van de proeven  
✓ De naam van de juryvoorzitter (goedgekeurd door de Paardensport Vlaanderen 

springcommissie).  
✓ De naam van de parcoursbouwer (goedgekeurd door de Paardensport Vlaanderen 

springcommissie). Deze  kan bij speciale gelegenheden in samenspraak met de 
commissie worden aangeduid in overeenstemming met de minimale kwalificatie 
volgens het reglement (hoogten).  

✓ Het soort bodem (in piste en paddock) alsook de afmetingen.  
✓ Vermelding van eventuele speciale prijzen.  

▪ Indien het definitieve voorprogramma niet tijdig ontvangen wordt, zal de bevoegde 
commissie het voorprogramma opstellen. 

▪ De organisator moet een algemeen organisatierecht betalen aan Paardensport 
Vlaanderen. De tarieven (exclusief btw) zijn als volgt:  

✓ Gold/Silver/Gouden Laars/Cyclus/Beker: 200€ per wedstrijd.  
✓ Supplementaire organisatierechten voor alle nationale kampioenschappen:  

 
BK Seniors 35.000 € 

 BK Jeugd (pon. + schol. + jun. + YR) 4.000 € 
BK Pony’s (indien afzonderlijk) 625 € 
BK Scholieren (indien afzonderlijk) 625 € 

 BK Juniors en Young Riders (indien afzonderlijk) 3.000 € 
BK 7-jarige paarden 5.000 € 
BK Amazones 625 € 
BK Veteranen 625 €  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlp.be/
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▪ De organisator bezorgt aan Paardensport Vlaanderen na definitieve opmaak een 
ondertekende versie van het lastenboek en voldoet de factuur voor het eerder vermelde 
organisatierecht (zie hierboven) binnen de 30 dagen na factuurdatum.  Pas bij betaling 
van de factuur en bij ontvangst van het ondertekend lastenboek, is de wedstrijd definitief 
toegekend. 

▪ Het organisatierecht wordt enkel terugbetaald indien een wedstrijd dient afgelast te 
worden door overmacht. In geen enkel ander geval kan het organisatierecht 
gerecupereerd worden. 

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

▪ De organisator is zelf verantwoordelijk voor de billijke vergoedingen en de kosten van 
SABAM.  

▪ Paarden dienen verplicht gestald te worden in een afgesloten en gecontroleerde area bij 
kampioenschappen (behalve uitzonderingen zoals veteranen en amazones, zie KBRSF-
reglement). 

▪ Bij verplichte stallingen is het FEI-reglement van toepassing. De logistieke en financiële 
organisatie van de stallingen gebeurt door de organisator.  

▪ De organisator van een nationale wedstrijd is verplicht de banner(s) van Paardensport 
Vlaanderen op een zichtbare plaats in de hoofdcompetitie-arena te bevestigen, en dit in 
samenspraak met het wedstrijdsecretariaat. Dit is van toepassing voor alle Gouden 
Laars-wedstrijden. 

▪ De organisator van een wedstrijd moet een overdekte plaats voorzien zodat de 
controlerende dierenarts/official deze kan gebruiken bij de controle van de papieren en 
de microchip.  

▪ Het totaalbeeld van de wedstrijd moet een verzorgde indruk geven.  
▪ Bij om het even welk voorafgaandelijk probleem lichten beide partijen elkaar via het 

secretariaat in. De bevoegde springcommissie beslist dienaangaande soeverein. Ter 
plaatse, tijdens de wedstrijd, behouden de juryvoorzitter en – indien van toepassing – de 
jury d'appèl hun rechten.  

▪ De inrichtende club voorziet een propere box die gebruikt kan worden om een correcte 
procedure van eventuele dopingcontrole te kunnen laten doorgaan. Stro of schavelingen 
moeten beschikbaar zijn (mag in de box liggen of klaarstaan). Deze box moet proper zijn 
(geen mest of oud (nat) stro of schavelingen). Bij voorkeur geen voederbakken of 
drinkbakken. Indien mogelijk rustig gelegen. 

▪ De organisator van een wedstrijd geeft aan Paardensport Vlaanderen de mogelijkheid om 
sponsorovereenkomsten na te komen.  Het gaat dan met name over visibility van 
partners van Paardensport Vlaanderen (bv. STX Cyclus, Gouden Laars,…).  Andere 
sponsorovereenkomsten zoals standen, sponsordiners, … vallen buiten deze 
overeenkomst en worden in specifieke gevallen apart afgesproken.  

 

3.3 Officials 
 

▪ Zijn ten laste van de organisator:  
✓ Eén speaker (tweetalig) 
✓ Eén verantwoordelijke voor de bediening van de tijdsinstallatie 
✓ Pistepersoneel  
✓ EHBO 
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▪ De desgevallende onkosten of vergoedingen worden door de organisator rechtstreeks 
afgehandeld met de betrokken personen, onmiddellijk na afloop van de wedstrijd.  

▪ Bij afwezigheid van een speaker, en waarbij deze taak door een official moet uitgevoerd 
worden, zal de bijkomende kost van een official in mindering gebracht worden van de 
eindafrekening.  Dit geldt ook voor de bediening van de tijdsinstallatie. 

▪ Bij afwezigheid van EHBO dienen alle activiteiten van de wedstrijd onmiddellijk stil gezet 
te worden. De wedstrijd kan terug van start gaan van zodra er EHBO aanwezig is. 

▪ De organisator dient minimum vier weken voor aanvang van de wedstrijd de volledige 
bezetting van de officials door te geven aan het secretariaat van de liga.  

▪ Koffie en frisdranken (met uitsluiting van alcoholische dranken) worden onbeperkt 
voorzien op de jurytoren en het secretariaat.  

▪ Daarnaast wordt er een warm middag- of avondmaal voorzien en bijkomende 
mogelijkheid voor broodjes.  

▪ In het algemeen dient de club deze medewerkers als welgekomen gasten te ontvangen.  
 

4. Te verzorgen door/ ten laste van de liga: 
4.1 Financieel 
 

▪ Zijn ten laste van de liga: 
✓ Eén voorzitter  
✓ Twee of drie juryleden per piste (afhankelijk van het soort wedstrijd) 
✓ Een jurysecretaresse (dit kan ook een extra jurylid zijn waarbij er in beurtrol wordt 

gewerkt) 
✓ Eén parcoursbouwer  
✓ Optioneel: één assistent-parcoursbouwer (indien aangeduid door de 

springcommissie) 
✓ Eén paddockmeester 
✓ De personeelsbezetting van het wedstrijdsecretariaat. 

▪ Een organisator van een GOLD LEAGUE ontvangt per gestarte combinatie een 
vergoeding gebaseerd op onderstaand schema, indien het aantal gestarte combinaties 
lager is dan het aantal ingeschrevenen dan ontvangt de organisator voor het verschil 
tussen beide (zijnde de niet-gestarte) 50% van deze vergoeding (desgevallend incl. btw). 
 

▪ Gemiddeld aantal starters per 
dag 

▪ Financiële vergoeding voor de 
wedstrijd 

▪ Minder dan 150 ▪ Geen vergoeding 
▪ 150 - 199 ▪ 5€ 
▪ 200 - 249 ▪ 7,5€ 
▪ 250 – 300 en meer ▪ 10€ 

 
▪ Het gemiddeld aantal starters per dag waarnaar wordt verwezen in de tabel wordt 

berekend op basis van het gemiddelde van de twee drukste dagen van de driedaagse.  Dit 
bedrag zal overgeschreven worden op het rekeningnummer van de organisator na 
ontvangst van een correcte schuldvordering of factuur. 
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▪ Een organisator van een ANDERE wedstrijd ontvangt per gestarte combinatie 10,00 €, 
indien het aantal gestarte combinaties lager is dan het aantal ingeschrevenen dan 
ontvangt de organisator voor het verschil tussen beide (zijnde de niet-gestarte) 50% van 
deze vergoeding (desgevallend incl. btw). 

▪ Dit bedrag zal overgeschreven worden op het rekeningnummer van de na ontvangst van 
een correcte schuldvordering of factuur. 

▪ Indien er aan bepaalde voorwaarden van het lastenboek niet is voldaan, kan de 
springcommissie beslissen om een percentage van het eindbedrag niet uit te betalen. 

▪ Voor de vijf cycluswedstrijden zal er een optelsom gemaakt worden na de vijf manches 
van alle gestarte combinaties in de proeven voor jonge paarden.  Elke organisator zal een 
gelijk deel krijgen van het totaal aantal gestarte combinaties.  Er zal wel tussentijds een 
voorschot uitbetaald worden. 

 

4.2 Overige 
 

▪ De liga zorgt voor het opmaken van de startlijsten, verwerking van de uitslagen en het 
algemeen sportief secretariaat op de wedstrijd.  

▪ Indien bij afsluiting van de inschrijvingen het aantal ingeschrevenen op een wedstrijddag 
lager is dan 150 kan ofwel de wedstrijd(dag) afgelast worden, ofwel kan de wedstrijd 
georganiseerd worden maar ontvangt de organisator geen financiële vergoeding van 
Paardensport Vlaanderen.   

5. Wedstrijddetails 
5.1 Inschrijvingen 
 

▪ De inschrijvingen van de CSN's en CSV's verlopen via het secretariaat van Paardensport 
Vlaanderen. 

▪ De sluitingsdatum van de inschrijvingen is zowel online als offline op maandagavond 
23u59 voor de betreffende wedstrijd. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor 
kampioenschappen of bekerwedstrijden of midweekwedstrijden.   

▪ Ruiters dienen in orde te zijn met de geldende licentievoorwaarden zoals gedefinieerd 
door de liga's. 

▪ Annulering en wijzigingen van inschrijvingen kunnen tot zolang de startlijsten niet 
gepubliceerd zijn op internet. Uitzonderlijke gevallen worden voorgelegd aan de 
springcommissie. 

 

5.2 Buitenlandse ruiters 
 

▪ Ruiters die niet over de Belgische nationaliteit beschikken en geen competitieve licentie 
bij Paardensport Vlaanderen willen aangaan hebben de mogelijkheid om deel te nemen 
met een weekendlicentie. Deze licentie kost 100 € voor CSN's en 50 € voor CSV's. Om 
deze licentie te bekomen dienen zij aan Paardensport Vlaanderen een attest te bezorgen 
dat hij/zij mag starten in België, afgeleverd door de Federatie van herkomst. 

▪ De aanvraag voor een weekendlicentie, alsook de inschrijvingen voor de betreffende 
wedstrijd dienen voor sluitingsdatum van de wedstrijd aan het secretariaat van 
Paardensport Vlaanderen doorgegeven te worden. 
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▪ De paarden van de buitenlandse ruiters hoeven in dit geval geen immatriculatie te 
hebben. 

▪ De betaling van deze inschrijvingen (aan enkel offline-tarief) en de licentie worden vooraf 
overgemaakt aan het secretariaat van Paardensport Vlaanderen. 

 

5.3 Wild Cards 
 

▪ Wild Cards bieden de mogelijkheid aan de organisator om ruiters en paarden die nog niet 
zijn ingeschreven alsnog toe te laten. De betaling van deze inschrijvingen (aan enkel 
offline-tarief) gebeurt ter plaatse. 

▪ Zowel ruiter als paard dienen in orde te zijn met de geldende licentievoorwaarden zoals 
gedefinieerd door de liga's of voor buitenlandse ruiters zoals aangeduid in het vorige 
punt. 

▪ De organisator heeft recht op 20 startplaatsen (wildcards) per wedstrijddag.  
 
 

5.4 Starttijden 
 
Alle wedstrijden starten standaard om 9u00. Bij uitzondering kan er van het startuur afgeweken 
worden na overleg met de organisator, parcoursbouwer, juryvoorzitter en het secretariaat van 
Paardensport Vlaanderen. 
 
 

5.5  Beperkingen 
 

▪ Er kunnen maximaal 320 combinaties (+20 wild cards) per dag toegelaten worden.  
Afhankelijk van de periode van het jaar kan hiervan afgeweken worden. 

▪ De organisator kan in samenspraak met de springcommissie beperkingen opleggen voor 
een betreffende wedstrijd. 

▪ Elke afwijking op een van de regels in het lastenboek kan, ten laatste 1 maand voor de 
wedstrijd, besproken worden met springcommissie. 

▪ Mogelijke beperkingen zijn: 
✓ Maximumaantal deelnemers per proef 
✓ Beperking aantal paarden per ruiter per proef 
✓ Beperking aantal omlopen per paard per dag 
✓ Beperking leeftijdscategorie 
✓ … 

6. Nuttige info 
 

▪ Indien er vragen of opmerkingen zijn, dan kan het secretariaat van Paardensport 
Vlaanderen gecontacteerd worden op het nummer 09/274 10 50. In uitzonderlijke en 
dringende gevallen kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met Eline Poppe 
(buiten kantooruren) op het nummer 0486/80 71 67. 
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▪ VLP heeft zelf een paardenambulance.  De wedstrijdplanning wordt hiervoor centraal 
beheerd op Paardensport Vlaanderen. Voor verdere vragen dienaangaande en 
mogelijkheid tot gebruik, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van 
Paardensport Vlaanderen. 

 
 



 
 
 
 
 


