
IN  10 STAPPEN GERUST OP WEDSTRIJD

  First things first: een goede voorbereiding is goud waard.

Je paard heeft een geldig paardenpaspoort nodig om een immatriculatienummer aan 
te vragen. Dit is verplicht en kan je zelf in orde bregen via www.equibel.be. Dit is een 
eenmalige registratie en is levenslang geldig. Verder moet het paard correct ingeënt zijn.

  Ponymeting

Pony’s moeten ook officieel gemeten worden door een erkend dierenarts. 
Vind een dierenarts via www.equibel.be 

Wie contacteren bij problemen:

De organiserende liga van de wedstrijd.
Provinciale wedstrijden: HROV, WVUR, HGVBB, VOR, KR
Nationale wedstrijden: Paardensport Vlaanderen

 www.equibel.be  ⟩ Paarden & pony’s  ⟩ Immatriculatie

www.equibel.be  ⟩ Paarden & pony’s ⟩ Ponymeting

Je kan enkel inschrijven wanneer de inschrijvingsdatum nog niet is afgesloten.
Je inschrijving is pas definitief na de online betaling.

Enkele dagen voor aanvang van de wedstrijd worden de startlijsten gepubliceerd via 
verschillende kanalen.

STAP 1

STAP 2

STAP 3  Hoe bereid ik mezelf voor? 

Check de reglementen:
Elke discipline heeft een eigen reglement en kan je raadplegen via www.equibel.be

Schrijf je tijdig in:
Na ontvangst van je lidnummer en immatriculatienummer kan je online aanmelden en 
inschrijven via www.equibel.be

 www.equibel.be  ⟩ kalender  ⟩ kies je discipline



  D-DAY, Ready, set, go!

Zorg ervoor dat je als sporter: 
 • een verzorgd en correct wedstrijduniform hebt;
 • het juiste adres van de wedstrijdlocatie kent;
 • het wedstrijdsecretariaat kan bereiken bij problemen;
 • niet alleen op wedstrijd gaat, zo heb je steeds hulp bij eventuele problemen.

  Is je paard spik en span? 

Controleer je paard op wondjes en onregelmatigheden en zorg ervoor dat 
deze netjes geborsteld en getoiletteerd is.

  Heb je al je materiaal ingeladen? 

Tip: maak voor jezelf een timing op van het verloop van de wedstrijddag.

Maak gebruik van onze handige checklist om je materiaal tijdig in te laden en 
niets te vergeten.

  Laden maar... 

 • Controleer of de trailer correct is aangesloten, werken alle lichten en 
  richtingaanwijzers en is de bandenspanning goed?
 • Voorzie je paard van het nodige comfort en bescherming. 
 • Vraag hulp bij het laden van je paard en blijf rustig.
 • Sluit eerst de bilstang, maak je paard pas dan vooraan correct vast en geef een  

 beloning.
 • Vervoer je slechts 1 paard? Plaats deze dan links op de trailer. Dit is belangrijk voor  

 de stabiliteit op de weg.

Rij rustig.
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STAP 4

STAP 5

STAP 6

STAP 7



  Tijd om op te warmen

 • De opwarming is afhankelijk van paard tot paard.
 • Hou rekening met de paddockregels en wees hoffelijk en sportief.
 • Is het jouw beurt? Keep cool and good luck!

  ‘T is gebeurd!

 • Beloon je paard, ookal was het niet helemaal wat je verwacht had.
 • Cooling down: stap je paard voldoende uit.
 • Laat je paard drinken en controleer zijn algemene    

 gezondheidstoestand.
 • Controleer je resultaat en hou in de gaten of je aanwezig moet zijn op  

 de prijsuitreiking.
 • Vertrek je naar huis? Zorg dan voor een correct transport van je paard.
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OP NAAR DE VOLGENDE

STAP 9

STAP 10

  Eindelijk aangekomen... 

 • Controleer bij je paard of alles in orde is.
  (Tip: plaats je telefoonnummer achter de voorruit, indien er een probleem is kan  

 men jou contacteren).
 • Meld je aan op het wedstrijdsecretariaat en vraag wat extra info (timing,   

 prijsuitreiking…).
 • Verken de accommodatie en je parcours.
 • Zadel tijdig je paard op.

STAP 8

#FIEROPMIJNSPORT
ontdek hoe we je ondersteunen op

WWW.PAARDENSPORT.VLAANDEREN

Officiële partners van Paardensport Vlaanderen


