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Algemeen  
A.1 Deze overeenkomst geldt voor de wedstrijdgerichte trainingsdag (hierna genoemd als 

stage) die georganiseerd wordt op dd XXX in de Paardensport Vlaanderen club XXX  te 
XXX. 

A.2 Paardensport Vlaanderen is organisator van de stage. Paardensport Vlaanderen huurt de 
accommodatie voor een som van € 500,00 (excl. BTW) 

A.3 Enkel clubs die aangesloten zijn (dus in orde met formaliteiten en betaling lidgelden van 
het lopende jaar) bij Paardensport Vlaanderen mogen een wedstrijdgerichte trainingsdag 
inrichten. De reglementen van FEI, KBRSF en Paardensport zijn van toepassing voor de 
stage. 

A.4 Clubs die in het desbetreffende jaar ook een nationale of provinciale wedstrijd 
organiseren krijgen de voorkeur om een wedstrijdgerichte trainingsdag via Paardensport 
Vlaanderen te organiseren.  

A.5 Iedere wedstrijdgerichte trainingsdag wordt geëvalueerd. De nodige zaken worden met 
de club besproken.  

A.6 De inrichtende club dient in orde te zijn met de reglementen betreffende de organisatie 
van een evenement met dieren (dressuur). Daarin zijn o.a. de schriftelijke toelating 
voorzien van het gemeentebestuur en eventuele milieuverplichtingen. Ook de naam van 
de behandelende dierenarts dient doorgegeven aan het gemeentebestuur. Op aanvraag 
van een officiële instantie moeten deze documenten voorgelegd kunnen worden  
(cf. Koninklijk besluit van 23/09/1998, betreffende de bescherming van dieren bij 
wedstrijden). 

A.7 Bij eventuele betwistingen/ problemen zal de dressuurcommissie soeverein oordelen. 

A.8 Inschrijvingen 
Alle inschrijvingen verlopen via het Paardensport Vlaanderen-secretariaat. 
Inschrijvingen na sluitingsdag zijn niet mogelijk.  

A.9 Bij om het even welk voorafgaandelijk probleem lichten beide partijen (club - Liga) elkaar 
via het Paardensport Vlaanderen-secretariaat in. De dressuurcommissie Paardensport 
Vlaanderen beslist dienaangaande. Ter plaatse, tijdens de wedstrijdgerichte 
trainingsdag, behouden de juryvoorzitter en de beroepsjury hun rechten. 

A.10 De hoofdstelnummers worden toegekend door de liga. Iedere ruiter zorgt zelf voor een 
houder voor zijn hoofdstelnummer.  

Infrastructuur  
A.11 Een veilige toegang voor de deelnemers en het publiek tot het wedstrijdterrein: dit 

betekent dat er een duidelijke bewegwijzering is en een aangepaste in- en uitrit voor de 
vrachtwagens, trailers en het publiek en dat ten 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 
inrichtende club (op eigen kosten) een tractor ten einde vastzittende voertuigen lost te 
trekken. 
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A.12 De infrastructuur beschikt over reglementaire pistes en paddocks conform het 
dressuurreglement met daarin een goede elastische bodem (in de mate van het 
mogelijke volgens de weersomstandigheden tussen de proeven te egaliseren) met 
rondom de reglementaire dressuurring. Deze moeten gedurende de gehele wedstrijd in 
goede staat gehouden worden. Er moet met andere woorden afvoer van water voorzien 
zijn tijdens hevige regenval en er moet gezorgd worden voor bewatering bij een stoffige 
bodem. Indien noodzakelijk moeten de piste en de paddock gesleept worden.  

A.13 De inrichtende club dient te zorgen voor degelijke juryhokjes, jurytafels en voorziet een 
reglementaire afstand van de wedstrijdpiste, verhoogd en niet op zand. De keuze van het 
juryhokje houdt rekening met het weer van die bepaalde dag.  

A.14 De sanitaire voorzieningen voor publiek en ruiters moeten degelijk zijn. 

Te verzorgen door/ten laste van de club 
A.15 Volgende opdrachten behoren tot de bevoegdheden van de club (de opgesomde taken 

zijn niet limitatief): 

▪ nakijken startlijsten  

▪ Laten invullen document uitbetaling juryleden 

A.16 De club dient de officials als gast te ontvangen. Koffie en frisdranken worden voorzien 
voor jury, steward en secretariaat (er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een 
bonnetjessysteem). Daarnaast wordt er een middagmaal voorzien voor de jury's en 
stewards die zowel in de voormiddag (voor 12 uur) als in de namiddag (na 12 uur) dienen te 
werken.  

A.17 De club is zelf verantwoordelijk voor de billijke vergoeding ten opzichte van SABAM. Deze 
kost wordt niet door Paardensport Vlaanderen gedragen. 

A.18 De club zorgt ervoor dat de witte hekjes en jurytafel (met beschutting indien nodig) klaar 
staan en past deze ook aan van 20*60 naar 20*40 (of omgekeerd) indien nodig. 

Te verzorgen door/ten laste van de liga 
A.19 Juryleden 

▪ vastleggen van de juryleden  

▪ Betalen van de juryleden 

Een organisator kan zijn voorkeuren tijdig (bij het vastleggen van de datum) doorgeven 
via dressuur@paardensport.vlaanderen. 

Nuttige info 
A.20 Indien er vragen/opmerkingen zijn, dan kan het Paardensport Vlaanderen-secretariaat 

gecontacteerd worden op 09/245 70 11.  

A.21 In noodgevallen buiten de kantooruren van Paardensport Vlaanderen kan het 
noodnummer 0474 21 44 53 gebruikt worden.  

  

mailto:dressuur@paardensport.vlaanderen
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A.22 Paardensport Vlaanderen heeft een paardenambulance waarop organisatoren gratis 
kunnen beroep doen. De paardenambulance dient tijdig aangevraagd te worden.  
Voor het uitlenen van de ambulance zullen bepaalde wedstrijden voorrang krijgen, dit 
volgens de afspraken binnen Paardensport Vlaanderen. 

Overeenkomst 
De club verklaart door ondertekening zijn akkoord met het internationaal FEI-reglement, het 
nationaal- en Paardensport Vlaanderen-dressuurreglement, het algemeen reglement 
Paardensport Vlaanderen en de algemene inrichtingsvoorwaarden zoals die zijn opgenomen in 
deze overeenkomst (versie dd. 18-03-2022) van pagina 1 t.e.m. 3. 
 

Voor Paardensport Vlaanderen     Voor de club 
(naam, functie, handtekening en datum)     (naam, functie, handtekening, 
datum) 

 
 



 
 
 
 
 


