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Inleiding
Neem je voor het eerst een competitieve licentie en ga je voor het eerst op 
wedstrijd? 

We nemen je graag mee in de wondere wereld van Equibel, immatriculaties, 
de reglementen en nog veel meer. Daarnaast geven we je ook enkele tips 
mee om goed voorbereid aan de start te komen op de wedstrijddag zelf. Het 
spreekwoord zegt immers ‘goed begonnen is half gewonnen’!

We wensen je alvast 
veel succes!
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Competitieve licentie voor de sporter

Als sporter heb je een licentie nodig 
om op wedstrijd te gaan. De tarieven 
en licentieniveaus vind je terug op onze 
website. 

In sommige disciplines kan je in het 
instapniveau reeds starten met een 
recreatief lidmaatschap (L01). 
In de meeste gevallen heb je echter een 
competitieve licentie nodig. 
Als je deze voor de eerste keer aanvraagt, 
kan dat op 2 manieren: 

• Breng je clublidmaatschap in orde 
via een club van Paardensport 
Vlaanderen, vraag zeker aan de 
club je licentienummer en vraag 
vervolgens je competitieve licentie 
aan via het online aanvraagformulier 
op onze website. Eens deze stappen 
doorlopen zijn, duurt het ongeveer 
2 werkdagen. Nadien krijg je per 
mail een factuur toegestuurd. 
Wanneer deze betaald is, kan je via 
Equibel inloggen en inschrijven voor 
een wedstrijd (zie verder in deze 
brochure). 

• Vraag je competitieve licentie aan 
via je club. Zij brengen dit voor jou 
in orde. Je betaalt het bedrag ook 
aan hen. Wanneer zij de licentie via 
het ledenportaal Bridle registeren, 
staat deze meteen in orde en kan je 
inschrijven via Equibel. 

Van zodra je éénmaal een competitieve 
licentie hebt aangevraagd, kan je deze 
jaarlijks zelf hernieuwen via Equibel. 
Mocht je in het jaar je licentie willen 
verhogen, kan je dit ook via Equibel. 
Klik op je naam en daarna op ‘mijn 
licentie’. Volg de stappen om je licentie 
te verhogen of jaarlijks opnieuw aan te 
vragen. 
Een clublidmaatschap heb je altijd nodig 
om je licentie te hernieuwen. 

Wachtwoord activeren of 
vernieuwen

Heb je nog geen wachtwoord gekregen 
of ben je het vergeten? Surf dan naar 
Equibel, klik in de rechterbovenhoek op 
login en druk vervolgens ‘wachtwoord 
vergeten’. Je krijgt een mail om je 
wachtwoord te resetten. Heb je geen 
mail gekregen? Vraag dan na bij de club 
of Paardensport Vlaanderen of het juiste 
e-mailadres in je profiel is geregistreerd.

“First things first“: een goede 
voorbereiding is goud waard!

STAP 1

Vaccinaties

Vaccinatie Schema Deelname aan de wedstrijd

Primo-vaccinatie 1ste vaccinatie: dag 0 
2de vaccinatie: dag 21-92

Mag deelnemen 7 dagen na de tweede 
vaccinatie

Eerste booster

Binnen de 7 maanden na de tweede 
vaccinatie van de primovaccinatie 
(behalve indien de primovaccinatie 
plaatsvond voor 1 januari 2016)

Mag deelnemen voor 6 maanden en 21 
dagen na de tweede vaccinatie van de 
primo-vaccinatie. Mag niet deelnemen 
binnen de 7 dagen na de vaccinatie

Boosters

MINIMUM: binnen het jaar na de vorige 
booster vaccinatie. 

OM OP WEDSTRIJD TE GAAN: moet 
binnen de 6 maanden + 21 dagen na de 
laatste vaccinatie.

Moet gevaccineerd zijn binnen de 6 
maanden en 21 dagen voor aankomst 
op de wedstrijd. Mag niet deelnemen 
binnen de 7 dagen na de vaccinatie.

Paardenpaspoort

Voor je gaat starten op officiële wedstrijden van Paardensport Vlaanderen dan 
moeten er een aantal zaken in orde zijn:
• Een geldig paardenpaspoort; dit kan een Equipas zijn of het stamboek paspoort.
• Je moet het paspoort  (of een kopie) steeds meenemen naar de wedstrijden.
• Je paard moet ingeënt zijn conform het Dierengeneeskundig Reglement.
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Immatriculatie van het paard

Een paard of pony moet een 
immatriculatienummer hebben. 
Dit kan je vergelijken met het 
lidmaatschap van een sporter. Het 
verschil is dat de immatriculatie 
eenmalig is en dus levenslang geldig 
is. 

Afhankelijk van het wedstrijdniveau 
kan registratie voldoende zijn. 
Dit is een immatriculatie zonder 
betaling. Dit kan je terugvinden in 
het reglement van de specifieke 
disciplines of op het voorprogramma 
van de wedstrijden.

Ponymeting
Rij je met een pony dan moet deze 
ook officieel gemeten zijn om te 
kunnen deelnemen aan ponyproeven. 
Pony’s die voor de eerste keer 
gemeten worden en die niet hoger 
zijn dan 137cm (zonder ijzers) en 
138cm (met ijzers) zijn levenslang in 
orde. Indien ze bij de eerste meting 
groter zijn moeten ze tot en met hun 
7de levensjaar gemeten worden. 

STAP 2

De ponymeting kan enkel uitgevoerd 
door een erkend dierenarts. Het 
overzicht hiervoor kan je raadplegen 
op www.equibel.be 
Paarden & pony’s - Ponymeting.

Een immatriculatie kan je zelf in 
orde brengen via www.equibel.be 
Paarden & pony’s - Immatriculatie. 
Om het nummer aan te maken neem 
je best even het identiteitsboekje of 
stamboekboekje van je paard bij de 
hand.
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STAP 3
Controleer daar eerst jouw 
gegevens, zoals “mijn begunstigden 
en facturatiegegevens”. Deze 
gegevens zijn nodig voor de online 
betalingen en het uitbetalen van de 
prijzengelden.

Vervolgens kan je je paarden 
beheren via “mijn paarden”. Voeg 
je paard toe aan jouw profiel d.m.v. 
het immatriculatienummer. Pas na 
het toevoegen van je paard kan je 
effectief inschrijvingen uitvoeren. 
d.m.v. het immatriculatienummer. 
Ken je het nummer niet of ben 
je het vergeten? Klik dan op het 
vergrootglas en zoek op naam van je 
paard.
Daarnaast kan je ook in je profiel een 
overzicht terugvinden van je facturen, 
inschrijvingen, resultaten,…

Voor de meeste disciplines kan je 
ook via equibel  online inschrijven via 
‘kalender’, kies vervolgens de juiste 
discipline en selecteer de betreffende 
wedstrijd en proef waarvoor je wil 
inschrijven. Controleer zeker of je het 
juiste paard hebt geselecteerd.

Iedere inschrijving komt terecht in 
je winkelmandje. Pas na betaling van 
je winkelmandje is je inschrijving 
definitief en ontvang je een factuur.

Hoe bereid ik 
mezelf voor?
De spelregels

Zoals bij alle andere sporten gelden er 
ook voor paardensport verschillende 
spelregels, dit zijn de reglementen. 
Je kan het specifieke reglement 
per discipline raadplegen via onze 
website en kies dan per discipline 
voor reglementen en documenten.
Hier kan je alles terug vinden over 
wat wel en niet toegelaten is, hoe 
de puntentelling verloopt, welke 
rankings er zijn, …
Neem zeker de reglementen van 
je discipline door alvorens je op 
wedstrijd gaat. 

Ook in de paardensport is er een 
anti-dopingbeleid, zowel voor sporter 
als voor paard. Meer info kan je verder 
in deze brochure terugvinden.

Hoe schrijf ik mij in voor een 
wedstrijd

Met je licentienummer en 
immatriculatienummer van je paard 
kan je online aanmelden via 
www.equibel.be en je profiel beheren 
door te klikken op jouw naam in het 
menu. 
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 De sporter: 

• Elke discipline schrijft eigen 
regels rond het wedstrijduniform 
voor. Deze kan je terugvinden in 
de reglementen.

• Zorg ervoor dat je het juiste adres 
van de wedstrijdlocatie weet en 
ook een eigen noodnummer voor 
eventuele problemen onderweg.

• Contacteer steeds het 
wedstrijdsecretariaat indien je 
niet kan deelnemen of niet tijdig 
aanwezig kan zijn.

• Voor de veiligheid ga je best niet 
alleen naar de wedstrijd, zo ben je 
nooit alleen wanneer er zich een 
probleem voordoet.

Controleer je paard wanneer je hem uit de stal haalt:
• Zijn er zichtbare wondjes?
• Heeft je paard geen dikke benen?
• Zijn de hoefijzers nog goed bevestigd?

Zorg ervoor dat je paard netjes geborsteld en getoiletteerd is.

 

  Tip! Maak gebruik van onze handige checklist om je materiaal in te laden 
en niets te vergeten.
Wees goed voorbereid en laadt tijdig het materiaal in (eventueel daags voor de 
wedstrijd).

“D-day: ready, set, go!”
STAP 4 STAP 5

STAP 6

  Tip: maak voor jezelf een 
timing op van het verloop van 
de wedstrijddag (voorbereiding, 
transport, aanmelden, verkennen, 
opzadelen, inrijden) 

Is je paard spik en span?

Heb je al je materiaal ingeladen?
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Transport van je paard

• Controleer of de trailer correct 
is aangesloten, of alle lichten en 
richting aangevers werken en of 
de bandenspanning goed is.

• Voorzie het paard tijdens het 
transport van het nodige comfort 
(niet te koud of warm, voldoende 
zuurstof) en bescherming 
(transportbeschermers, zweet -of 
vliegendeken, staartbeschermer)

• Vraag steeds hulp wanneer 
je je paard laadt op trailer of 
vrachtwagen. Op die manier 
gebeurt dit veilig en kan je snel 
handelen bij onvoorziene situaties

• Blijf rustig in elke situatie. Is het 
moeilijk om je paard te laden? 
Oefen dit dan regelmatig eens.

• Sluit eerst de bilstang achter het 
paard en maak je paard pas dan 
vooraan correct vast. Beloon je 
paard wanneer hij/zij volledig 
vast staat. Dit hoeft niet altijd een 
snoep te zijn, ook een bevestigend 
schouderklopje kan wonderen 
doen om je paard vertrouwen te 
geven. 

• Rij rustig en hou voldoende 
afstand!

Wist-je-dat-je:

• de staart van je paard best niet 
over de bilstang legt, dit heeft een 
negatief effect op het evenwicht 
van je paard.

• indien je slechts 1 paard vervoert 
in een tweepaardstrailer, je deze 
best links op de trailer plaatst. Dit 
is belangrijk voor de stabiliteit op 
de weg.

STAP 7

Aangekomen op wedstrijd

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 nog wat extra info. Bij 
wie kan je terecht voor vragen of problemen, is de timing nog correct, hoe 
verloopt de prijsuitreiking ...

Verken de accommodatie en het parcours.
• Laat je paard niet te lang alleen op de trailer/ vrachtwagen en ga 

regelmatig kijken of alles in orde is. 

STAP 8

Laden maar... Eindelijk aangekomen... 
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VEEL 
SUCCES

De opwarming

De duur van de opwarming is afhankelijk van paard tot paard. Het 
inrijden heeft als doel om het paard op te warmen en niet nog te 
“scholen”.

Hou tijdens de opwarming rekening met de paddockregels en wees 
sportief en hoffelijk naar mederuiters en officials toe.

STAP 9
Tijd om op te warmen
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Na de proef

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

gezondheidstoestand.Koel de benen met water of cooling gel om 
peesblessures te voorkomen. 

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

• Vertrek je naar huis? Zorg dan opnieuw voor een correct transport van 
je paard.

STAP 10

JE BENT 
WEER EEN 
ERVARING 

RIJKER

‘T is gebeurd!

OP NAAR DE VOLGENDE
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1  Informeer naar je rechten en plichten

Een goede voorbereiding is belangrijk, dat weet elke sporter. Informeer 
naar de gang van zaken bij dopingcontroles of win inlichtingen in over 
dopingovertredingen en dopingmiddelen. 

2   Vermijd onbewust dopinggebruik

Let op met geneesmiddelen en voedingsupplementen. Informeer naar de 
gevaren en het gebruik ervan, want voor je het weet, heb je ongewild een 
positieve test aan je been. 
                                                                                                                                                                        

3  Meld dopingovertredingen

Krijg je informatie over dopinggebruik in jouw sportomgeving? Meld het 
dan! Je kan het steeds anoniem aangeven. 

4  Gebruik geen drugs

Behalve illegaal is het gebruik van druks ook tegen de “Spirit of Sport”. 
Gebruik van drugs kan je ook een dopingovertreding opleveren. 

De vijf antidopingsgeboden 
voor sporters

5  Steun onze actie “Clean Sport”

Regelmatig worden er campagnes gelanceerd om 
“clean sport” in de kijker te zetten. We hopen dat je 
die voortdurende inzet deelt en dat je samet met je 
sportfederaties en medesporters blijft ijveren voor 
een “schone sport”. Een veilige, dopingvrije omgeving 
waarin je naar hartenlust kan sporten. 
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