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Doel 
Met dit initiatief wil de Paardensport Vlaanderen dressuurcommissie een stage aanbieden in 
een wedstrijdgericht kader. Het geeft ruiters de kans om moeilijke onderdelen uit de proef in te 
oefenen en eventueel te hernemen. Ruiters krijgen hierbij feedback van een jurylid. Ten allen 
tijde staat het welzijn van het paard voorop. Hier kan in geen enkele situatie inbreuk tegen 
gepleegd worden. 

Algemeen 
Algemeen wordt het FEI-, Nationaal- en Paardensport Vlaanderen- dressuurreglement gevolgd.  
Afwijkingen op deze reglementen worden hieronder toegelicht.  
Om deel te nemen aan de Paardensport Vlaanderen Trainingsdag is een Paardensport 
Vlaanderen -lidmaatschap verplicht (minimum L01). Indien de ruiter/ diegene die het paard 
berijdt dit nog niet bezit, kan deze naar een Paardensport Vlaanderen Club toestappen om dit in 
orde te brengen. KLIK HIER voor de lijst.  
Ruiters met een LEWB-lidmaatschap kunnen ook deelnemen aan deze trainingen. Zij betalen 
een verhoogde inleg.  

Kostprijs 
De kostprijs voor 1 Trainingsstage is €20 voor een online inschrijving en €25 voor een offline 
inschrijving (via mail).  
Een sporter die aangesloten is bij LEWB betaalt €30 voor een online inschrijving en €35 voor 
een offline inschrijving.  

Inschrijven 
ONLINE 
De ruiter schrijft in door het inschrijvingsformulier in te vullen en nadien de betaling in orde te 
brengen tegen de opgegeven datum. Een inschrijving waarvoor geen betaling werd 
teruggevonden, wordt geannuleerd. U kunt steeds uw betalingsbewijs doorsturen naar 
dressuur@paardensport.vlaanderen.  

OFFLINE 
Ruiters die niet online kunnen inschrijven, kunnen ook offline inschrijven via 
dressuur@paardensport.vlaanderen. Gelieve dan volgende gegevens te vermelden:  
- Naam ruiter 
- licentienummer ruiter 
- Naam paard/ pony 
- Keuze qua timing (voormiddag, namiddag, avond) 
- Keuze proef 
- Keuze piste (20x40m of 20x60m) 
- e-mailadres 
- telefoonnummer 

Annuleren 
Geldig annuleren is mogelijk tot online sluitingsdatum van de inschrijvingen. (aangegeven op de 
Paardensport Vlaanderen website). Het inschrijfgeld wordt dan na afloop van de Trainingsdag  
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teruggestort. Indien u na deze datum toch nog wil afmelden, gelieve te mailen naar  
dressuur@paardensport.vlaanderen. Indien een combinatie na sluitingsdatum afmeldt is deze 
inschrijfgeld verschuldigd aan Paardensport Vlaanderen en kan dit niet teruggestort worden.  

Paddock/ Inrijpiste 
Er is een opwarmpiste voorzien.  
Algemeen worden de regels voor het rijden in een opwarmpiste gevolgd (oa. Voorrangsregels, 
veiligheid). Het is ook toegelaten dat een andere ruiter dan de ruiter die het paard voorstelt 
deze inrijdt. De ruiter is zelf verantwoordelijk voor het in het oog houden van de timing.  

Proeven 
Alle proeven van Initiatieniveau tot en met Grand Prix kunnen gestart worden. Het is ook 
mogelijk om in te schrijven voor eventing- of para-dressuurproeven.  
De ruiter geeft bij inschrijving de proef en piste (20x40 of 20x60) op waarin deze wil starten.  
Alle proeven mogen voorgelezen worden.  

Startuur 
Na sluitingsdatum wordt een startlijst opgemaakt. Deze zal gepubliceerd worden op de 
Paardensport Vlaanderen -website.  
Bij het opmaken van de startlijst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven 
voorkeur van de ruiter (voormiddag, namiddag, avond), maar afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen kan dit aangepast worden.  
De ruiter is zelf verantwoordelijk om tijdig in de hoofpiste aan te treden (wanneer de vorige 
combinatie afgroet of op tijd aangegeven op de startlijst) 
Iedere ruiter krijgt 10 minuten de tijd in de hoofdring. Hierdoor krijgt de ruiter eventueel de tijd 
om zaken in de proef te hernemen of een nabespreking met het jurylid te houden.  
Op aangeven van het jurylid kan de ruiter zijn proef starten.  
Indien de ruiter een geschreven protocol wenst, is deze zelf verantwoordelijk voor een 
secretaris. Het is ook mogelijk om de proef en commentaren van het jurylid te filmen. Ook hier 
is de ruiter zelf verantwoordelijk voor een cameraman en camera.  
Gelieve steeds een gedrukt exemplaar van de proef te voorzien voor het jurylid.  
We vragen aan de secretaris en/of cameraman om zich vanaf het startuur bij het jurylid te 
begeven om de timing te kunnen aanhouden.  

Kledij ruiter 
Wedstrijdgerichte kledij is aangeraden.  
De ruiter is verplicht een goedgekeurde beschermhelm te dragen vanaf het moment deze 
zijn/haar paard bestijgt.  
Het is toegelaten om via een headset/ oortjes in contact te staan met de trainer die instructies 
geeft tijdens het rijden in de paddock en/of hoofdring.  

Optoming 
Conform FEI-, Nationaal en Paardensport Vlaanderen - reglement.  
Beenscherming is toegelaten zowel in de paddock als in de hoofdring.  
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Extra hulpmiddelen zoals een slof, martingaal,… zijn eveneens toegelaten. Hierbij staat het 
welzijn van het paard voorop. Brutaliteiten zijn uit den boze.  
Alle proeven mogen met een zweep gereden worden.  
Ieder paard moet een hoofstelnummer dragen vanaf het moment dat deze de paddock en/of 
stagering betreedt. De ruiter zorgt zelf voor dit hoofstelnummer. Het nummer zal vermeld 
staan op de startlijsten. 

Contact 
Voor vragen kan je steeds terecht op het Paardensport Vlaanderen secretariaat via 
dressuur@paardensport.vlaanderen of 09/274 10 40. 
Op de dag zelf zal een verantwoordelijke van Paardensport Vlaanderen aanwezig zijn. 
 
 



 
 
 
 
 


