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Soorten examens 
 
Examens kunnen onder verschillende vormen georganiseerd worden:  

Gesloten examens 
 
Organisaties (clubs, verenigingen en privé-instanties) bieden ruiters/amazones voorbereidende 
lessen aan gegeven door een ervaren lesgever (bij voorkeur gediplomeerd), hebben eventueel 
paarden ter beschikking, coördineren de inschrijvingen en het verloop van het examen, enz. 

Open examens 
 
Deze examens staan open voor iedereen, d.w.z.: ruiters/amazones die voldoende rijvaardig zijn 
om de praktische proeven af te leggen en zelfstandig de theoretische bundel ‘Brevetten western 
rijden’ hebben doorgenomen, kunnen zich inschrijven.  
De organisatoren dienen hun kostprijs voor het examen duidelijk door te geven aan de 
betreffende federatie. 

 

Gemengde examens 
 
Dit zijn gesloten examens waar externe kandidaten ook worden toegelaten. Hier dient eveneens 
de kostprijs voor het examen doorgegeven te worden aan de betreffende federatie.  
 
OPGELET: 
Alle ruiterbrevetten worden als 1 geheel beschouwd, het is NIET mogelijk om slechts één 
onderdeel van het examen af te leggen. Bijvoorbeeld enkel praktijk of enkel theorie afleggen kan 
NIET! 
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Verloop van een brevetafname 
 
Een examendag bevat volgende onderdelen: 

- Controle van de deelnamevoorwaarden en/of vrijstellingen; 
- Overlopen van de dagorde; 
- Praktische examenproeven; 
- Theoretisch examen (schriftelijk en eventueel mondeling); 
- Evaluatie (met indien mogelijk deliberatie en proclamatie). 

 

Voorwaarden om een examen in te richten 
Open examens 
 
Locaties waar een open examen wordt georganiseerd moeten beschikken over: 

 
- Een afgebakende piste van min. 20m op 40m, in behoorlijke staat en netjes gesleept 

(moet mooi gelijk liggen), voorzien van markers (8 verkeerskegels);  
 

- Een apart, rustig theorielokaal (voldoende groot voor het aantal deelnemers); 
 

- Voldoende trailmateriaal (8 goedgekeurde trailhindernissen waarbij minstens 6 
staanders en 14 balken, een brug en een poort);  
 

- Aanwezigheid van een verantwoordelijke persoon voor administratie en coördinatie. 
 

Gesloten (en gemengde) examens 
 
Voor een gesloten examen gelden dezelfde voorwaarden als voor een open examen aangevuld 
met volgende bijkomende voorwaarden: 

 
- Er worden voorbereidende lessen georganiseerd; 
- Deze lessen worden gegeven door ervaren (bij voorkeur gediplomeerde) lesgevers, 

die ook aanwezig dienen te zijn tijdens het examen. 
 
Indien er meer dan 11  kandidaten zijn en het examen verloopt dus over een ganse dag, dient de 
organisator een maaltijd te voorzien voor de examinator en eventuele secretaris.  
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Organisatie van een examen 
 
Algemeen moet aan alle onderstaande afspraken voldaan worden, indien niet dan kan er 
gesanctioneerd worden. 

Aanvraag 
 
Er wordt, door de organiserende instantie, minstens 2 maanden op voorhand een 
aanvraagformulier ingevuld via www.bridle.be/admin > brevetten> examen aanvragen. 
 
Let wel, de organisator moet zeker zijn van minstens 8 kandidaten.  
Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden, zoniet wordt dit niet aanvaard.  
 
Indien een positief gevolg, zal aan de federatie een examinator toekennen. 
Het is niet toegestaan om als organisator zelf een examinator te kiezen. Indiengewenst, krijgt de 
organisator een checklist opgestuurd. 
 
Het is mogelijk om verschillende brevetten te combineren op 1 examendag, bijvoorbeeld brevet 
A en B op dezelfde dag afleggen is toegestaan. 

De dag zelf 
 
Algemeen 

 
De examinator en zijn secretaris voorzien van drank. 
Wanneer de examinator en zijn secretaris een ganse dag examineren dient de organisator een 
maaltijd te voorzien. 
 
Deelnemers die inschrijven voor Amerikaanse rijkunst brevet A en B, dienen beide examens te 
rijden. Het kan niet dat onmiddellijk en enkel het Amerikaanse rijkunst brevet B wordt gereden. 
 
Bij het afleggen van: 

- Amerikaanse rijkunst brevet B: dient Amerikaanse rijkunst brevet A voorgelegd worden. 
- Theorie Amerikaanse rijkunst brevet A: dient bekwaamheidsattest Amerikaanse rijkunst 

voorgelegd worden. 
- Herexamens: moet het attest “bevestiging van resultaten” met de vrijstellingen 

voorgelegd worden. 
 
 
 
 
 

http://www.bridle.be/admin
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Theorie 
 

Er is een lokaal met voldoende zit- en schrijfplaatsen waarbij de kandidaten zodanig geplaatst 
kunnen worden dat ze noch onderling, noch door buitenstaanders ‘gestoord’ worden. Er is 
toezicht gedurende het ganse examen. 
 
Praktijk 

 
De rijpiste van +/- 20 m op 40 m is afgebakend, in behoorlijke staat (gesleept en effen) en 
voorzien van markers. 
 
De nodige zitplaatsen voor de examinator zijn voorzien. Voor de trailproef wordt het materiaal 
voor alle opgelegde trailhindernissen voorzien van markers (zie tabellen voor benodigdheden en 
maten/afstanden bij de beschrijving van de brevetten).  
 
Zowel de organisator als examinator gedragen zich op een correcte wijze. Eventuele klachten 
worden schriftelijk gericht naar de verantwoordelijke brevettenwerking van Paardensport 
Vlaanderen. Een daartoe bestemde commissie zal de klachten behandelen. 
 

Uniform en reglementen 
 
Deelnemers zijn verplicht op alle een hoed en laarzen te dragen evenals een hemd met lange 
mouwen en jeans. Lange (western) chaps, chinks (Vaquero chaps), sporen, bandana of sjaal (wild 
rag) zijn optioneel. Indien reata of lasso dan dient deze volgens de regels vastgebonden te zijn 
aan het zadel. 
 
De proeven worden gereden met correct passend westernzadel en –optoming ! 
In de disciplines ‘reining’ en ‘trail’ moeten de paarden voorzien zijn van de nodige 
beenbescherming. Een verzorgd paard is noodzakelijk. 
 
Aantal deelnemers 
 
Voor een examen van  Amerikaanse rijkunst brevet A en B 
 
Tot en met 10 deelnemers (examens) wordt als een halve dag beschouwd, vanaf 11 deelnemers 
(examens) als een volledige dag. Voor een volledige dag worden maximum 20 deelnemers 
(examens) toegestaan. 

 
OPGELET! 
Indien er meer deelnemers (examens) aanwezig zijn dan het toegestane maximum per dag, heeft 
de examinator het recht op weigering. 
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Financiële afhandeling voor brevetexamens via Paardensport Vlaanderen 
 

De organisator is verantwoordelijk voor het afhandelen van de financiële verplichtingen. De 
examinator ontvangt geen inschrijvingsgeld op de dag van het examen. De organisator krijgt een 
factuur van Paardensport Vlaanderen. Er worden altijd minimum 8 deelnemers gefactureerd. 
 

Paardensport Vlaanderen betaalt de examinator: 
- via factuur van de examinator OF 
- de examinator krijgt een officiële vergoeding en ontvangt hiervoor een fiche 281.10 

of 281.50. 
 

Vergoedingen: 
- Halve dag = 75 euro 
- Volledige dag = 150 euro 

 
Opmerking 
De toekenning van halve of volledige dag gebeurt aan de hand van de effectieve deelnemers 
(a.d.h.v. de resultaten). 

 
Kostprijs brevetten aan Paardensport Vlaanderen voor de organisator 

- Volledig Amerikaanse rijkunst brevet A of B:  
Leden van Paardensport Vlaanderen: €16 incl. BTW 
Niet-leden van Paardensport Vlaanderen: €20 incl. BTW 

- Bekwaamheidsattest Amerikaanse rijkunst: 
Leden van Paardensport Vlaanderen: €16 incl. BTW 
Niet-leden van Paardensport Vlaanderen: €20 incl. BTW 

- Herexamen of aanvulling bekwaamheidsattest naar brevet A: 
Leden van Paardensport Vlaanderen: € 11 incl. BTW 
Niet-leden van Paardensport Vlaanderen: €15 incl. BTW 
 

Opmerkingen 
- Wanneer een deelnemer zowel het Amerikaanse rijkunst brevet A als B aflegt op 

dezelfde dag, start het examen best met theorie van de Amerikaanse rijkunst 
brevetten A en B samen. Indien blijkt dat de persoon niet geslaagd is voor het 
Amerikaanse rijkunst brevet A (zowel praktijk als theorie) dan wordt de theorie van 
het Amerikaanse rijkunst brevet B als nietig verklaard.  

- Wanneer een deelnemer voor alle onderdelen niet is geslaagd dan wordt zijn 
volgende examen niet aanzien als een herexamen maar als een gewoon examen, 
dus €16 incl. BTW. 
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Praktische afwerking 
Aanvraag 
 
De organiserende vereniging of club vult het aanvraagformulier minstens  
2 maanden voor het examen in via www.bridle.be/admin. Indien de aanvraag later binnenkomt 
kan de federatie niet garanderen dat er een examinator beschikbaar is. 
Paardensport Vlaanderen keurt de brevetafname goed en stelt een examinator aan.  De 
examinator neemt op voorhand contact op met de organisator voor de nodige afspraken.  

Inschrijvingen 
 
De organisator is zelf verantwoordelijk voor de inschrijvingen. Bij een open en een gemengd 
examen kunnen de kandidaten die niet aangesloten zijn bij de organiserende club, de 
contactgegevens van de club via onze website terugvinden. Zijn nemen contact op met de 
organisator om in te schrijven. De organisator verzamelt de nodige gegevens van de deelnemers 
en brengt hen tijdig op de hoogte van de planning.  
 
De organisator wordt verantwoordelijk gesteld voor het inlichten van alle kandidaten indien er 
veranderingen zouden plaatsvinden in de planning of indien het examen om welke reden dan ook 
wordt geannuleerd, ongeacht deze lid zijn van de organiserende club of niet.  
 

 
Alle deelnemers dienen voor aanvang van het examen te worden ingegeven via 
www.bridle.be/admin. Deelnemers kunnen doorgegeven worden tot de dag voor het examen. De 
protocollen en verzamelstaten worden automatisch opgemaakt, waardoor ze makkelijk kunnen 
worden afgedrukt door de organisator op de dag van het examen.  

De examendag 
 
De organisator is verantwoordelijk voor de coördinatie (timing, uurregeling, ontvangst van de 
examinator…) van het examen. 
 
 
De organise 

Ga na of alle deelnemers verzekerd zijn! Dit kan  
• via Paardensport Vlaanderen of 
• via LRV 
• via Sport Vlaanderen 
• via een dagverzekering van Paardensport Vlaanderen 

http://www.bridle.be/admin
http://www.bridle.be/admin


 
 

Richtlijnenbundel organisatoren 
brevetten Amerikaanse rijkunst 

8 

 
De organisator zorgt ervoor dat de padnummers (rugnummers) van de deelnemers op de 
verzamelstaten zijn ingevuld. De verzamelstaten, met ingevulde padnummers, worden 
overhandigd aan de examinator. 
 
De examinator geeft geen protocols mee aan de deelnemers maar engageert zich om aan alle 
niet geslaagden de nodige informatie te bezorgen.  
De deelnemers hebben ook het recht om informatie te vragen.  
De examinator geeft wel aan iedereen het attest  
“bevestiging van resultaten” mee. 
 
Achteraf 
 
De examinator vult binnen de 7 dagen de verzamelstaat en het evaluatieformulier in via 
www.bridle.be.  
 
De verantwoordelijke brevettenwerking van Paardensport Vlaanderen werkt de brevetten af en 
na betaling van de factuur worden de kaartjes opgestuurd naar de organisator.  

  

http://www.bridle.be/
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