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Wat zijn de voorwaarden verbonden aan een examenlocatie?  
a) Gelegen in Vlaanderen of Brussel 

 
b) De Nederlandse taal spreken  

 
c) Geschikte ruimte voor theorie examen: o.a. voldoende verlichting, verwarmd, 

voldoende tafels en stoelen, sanitaire voorzieningen…..  
 

d) Ruimte is tijdens het examen alleen voor examenkandidaten toegankelijk  
 

e) Een veilige ruimte om op te tuigen en aan te spannen. 
  

f) Voldoende aantal volledige aanspanningen:  
• 1 paard/pony mag maximaal door 4 kandidaten gebruikt worden  
• Paard(en)/ pony(s) in goede conditie en verzorgingstoestand, niet onder invloed 

van  medicatie.  
• Paard(en)/ pony(s) moet(en) ten volle 3jaar zijn 

Hoe vraag je een menbrevetexamen aan?      
 

a) Er wordt, door de organiserende instantie, minstens 2 maanden op voorhand een 
aanvraag doorgestuurd via www.bridle.be/admin > brevetten > +examen aanvragen. 
 

b) Let wel, de organisator moet zeker zijn van minstens 8 kandidaten (bij minder 
deelnemers zal Paardensport Vlaanderen 8 deelnemers factureren). Het 
aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden.  
 

c) Paardensport Vlaanderen keurt de brevetafname goed en gaat op zoek naar een 
examinator. Van zodra er een examinator toegekend is, is deze zichtbaar in 
www.bridle.be/admin (bij de betreffende brevetafname). 
 

d) Bij de aanvraag door de club van Paardensport Vlaanderen worden deelnemers, via 
www.bridle.be/admin doorgegeven aan Paardensport Vlaanderen ten laatste de dag 
voor de brevetafname. 

 

Het is mogelijk de menbrevetten A en B te combineren op 1 examendag, bijvoorbeeld 
menbrevet A en B op dezelfde dag afleggen is toegestaan. 
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Wat is het minimum en maximum aantal deelnemers? 
a) Minimum 8 deelnemers per brevetafname 

 
b) Maximum 12 deelnemers per brevetafname 

 
c) Indien het maximum van 12 overschreden wordt, dient de organisator een tweede 

examendag aan te vragen (kan ev. op dezelfde datum) en dient er een tweede 
examinator aanwezig te zijn.  
 

d) De deelnemerslijst wordt volledig digitaal ingevuld via www.bridle.be/admin. Door 
een eenvoudige klik op de knop kan de verzamelstaat afgedrukt worden en aan de 
examinator bezorgd worden. De verzamelstaat en protocollen worden door de 
clubverantwoordelijke voorzien bij aanvang van het examen. 
 

e) Nadien zijn geen inschrijvingen of wijzigingen meer mogelijk!  
 

f) De organisator en examinator dienen een evaluatieformulier in te vullen na de 
brevetafname via www.bridle.be/admin.  
 

Wie zijn de examinatoren? 
 
Paardensport Vlaanderen heeft een lijst samengesteld met erkende examinatoren. 
Examinatoren kunnen in het platform zelf aanduiden waar ze graag willen examineren. Daarna 
accepteert Paardensport Vlaanderen de aanvraag van de examinator. De organiserende club 
vindt de contactgegevens van de examinator in het clubplatform. 
 

Hoe verloopt het financiële aspect? 
 

a) Minimum 8 deelnemers per menbrevetexamen is vereist.  
b) Indien men niet aan dit vereiste minimum komt, wordt aan de organisatie voor 8 

menbrevetexamens gefactureerd.  
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Betaling juryleden: 
- via factuur van jurylid OF 
- het jurylid krijgt een officiële vergoeding en ontvangt hiervoor een fiche 281.10 of 281.50. 
 
Vergoedingen: 
- Volledige dag = 150 euro (+ km- vergoeding volgens Sport Vlaanderen-tarieven). 
Voor een eventuele secretaris wordt géén vergoeding voorzien (wel drank en maaltijd) De jury zal 
dit vooraf eveneens mededelen aan de organisator. 
 


