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A  ALGEMEEN  
 
A.1 Enkel clubs die aangesloten zijn (EN in orde met formaliteiten en betaling van lidgeld) bij 

de Paardensport Vlaanderen, en die geen openstaande rekeningen meer hebben bij de 
Paardensport Vlaanderen, mogen een wedstrijd inrichten. 

A.2 Door hun inschrijving aanvaarden de organisatoren het internationaal reglement FITE, 
het nationaal reglement KBRSF, het algemeen reglement en de huishoudelijke 
reglementen en statuten van Paardensport Vlaanderen die van toepassing zijn op de 
wedstrijd. 

A.3  Drie maand voorafgaand aan de wedstrijd moet iedere organisator een ondertekend 
lastenboek versturen naar Paardensport Vlaanderen (trec@paardensport.vlaanderen). 

A.4 Het voorprogramma dienen ten laatste 4 weken voor aanvang van de wedstrijd naar 
Paardensport Vlaanderen (trec@paardensport.vlaanderen) verstuurd te worden. 

A.5 De inrichtende club dient in orde te zijn met de van kracht zijnde reglementering die 
noodzakelijk is om een wedstrijd te mogen inrichten op de aangevraagde locatie. Alle 
toelatingen en vergunningen dienen bij de betrokken overheidsinstanties te worden 
aangevraagd en goedgekeurd. De organisator moet deze kunnen voorleggen aan de 
nationale werkgroep. 

A.6 De TREC-werkgroep houdt zich het recht om, elk jaar na evaluatie van het voorbije 
seizoen, de organisatie in te lichten over de sterke en zwakke punten van de club. 
Hierbij zullen ze ook melden wat de betrokken club dient aan te passen indien ze het 
jaar daarop nog organiseren. Dit zal gebeuren voor de datum van de 
kalendervergadering die betrekking heeft op de wedstrijden van het daaropvolgende 
jaar. 

A.7 De nationale sportieve werkgroep is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de 
wedstrijdkalender. 

A.8 De hoofdjury maakt na elke wedstrijd een wedstrijdverslag op. Dit verslag wordt samen 
met de uitslagen zo spoedig mogelijk aan de verantwoordelijke bezorgd. 

A.9 Het totaalbeeld van de wedstrijd moet een verzorgde indruk geven en geen afbreuk 
doen aan de paardensportdiscipline. De organisator en zijn helpers zijn gehouden aan 
beleefdheid en respect ten opzichte van de officials, de leden van de commissie, van de 
liga's en van de federatie alsook de ruiters. 

A.10  De organisator is zelf verantwoordelijk voor de bijdragen SABAM en billijke vergoeding. 
Deze vergoeding wordt niet door Paardensport Vlaanderen gedragen. 

A.11 Het lastenboek is een overeenkomst tussen de organisator en de Vlaamse Liga 
Paardensport vzw. Indien de wedstrijd niet heeft voldaan aan alle punten van het 
lastenboek, kan de werkgroep beslissen delen of de volledige subsidie in te houden. 
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B INFRASTRUCTUUR  
 
B.1 Situering van de vertrekplaats 

Het wedstrijdterrein dient goed aangeduid te zijn vanuit alle directe toegangswegen 
zodat de ruiters de locatie makkelijk kunnen vinden. Indien er bewegwijzering geplaats 
wordt, dient men dit aan te vragen bij de gemeente. 

B.2 Wedstrijdaccommodatie 
B.2.1 Een veilige toegang tot het wedstrijdterrein, voor deelnemers en publiek, moet 

verzekerd worden: dit betekent dat er een duidelijke bewegwijzering is en een 
aangepaste in- en uitrit voor vrachtwagens, trailers en publiek. Te allen tijde dient 
vermeden te worden dat deze moeten parkeren langs de openbare weg. Er mogen geen 
toeschouwers tussen de vrachtwagens/trailers geparkeerd worden. Bij slecht weer 
en/of drassige ondergrond, is het aangeraden dat de inrichtende club een tractor ter 
beschikking stelt om vastzittende vrachtwagens te ontzetten.  

B.2.2 Campeerplaats 
Er dient voldoende plaats voor de paardenpaddocks voorzien te worden met een 
minimumoppervlakte van 5m x 5m waarop het paard kan staan om te overnachten. Per 
deelnemer wordt er een minimumoppervlakte voorzien van 50m2. Op deze oppervlakte 
zet de deelnemer zijn paard, tent en vrachtwagen/trailer. Indien dit van toepassing is.  

B.2.3 Dierenartscontrole 
Er dient een recht stuk van ongeveer 20m voorzien te worden waar paarden kunnen 
gekeurd worden. Deze plaats dient een stabiele ondergrond, zonder steentjes, te 
hebben. 

B.2.4 Dopingcontrole 
De inrichtende club voorziet een propere stalplaats die kan aangewend worden in geval 
van dopingcontrole om de correcte procedure te kunnen toepassen.  

B.2.5 Kaartzaal 
De kaartzaal dient voldoende verlicht te zijn zodat de deelnemers hun kaart nauwkeurig 
kunnen overtekenen. Er dienen 4 tafels en 8 stoelen aanwezig te zijn voor de 
deelnemers, evenals een tafel en stoel voor de jury. In de kaartzaal is steeds een 
bevoegde jury aanwezig die overleg tussen de deelnemers en/of andere vormen van 
oneerlijke concurrentie verbiedt.  

B.2.6 Er dient een degelijke sanitaire voorziening te zijn, die gedurende de volledige 
wedstrijdperiode onderhouden wordt. 

C  RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE INRICHTENDE CLUB 
 
C.1 Taken 
C.1.1 Volgende opdrachten behoren tot de bevoegdheid van organisator: 
- De organisatie beschikt over de nodige ruimte voor het MA-onderdeel, voor het PTV-

terrein en een aangepast POR-traject. Deze moeten gedurende de gehele wedstrijd in 
goede staat gehouden worden.  

- De organisator geeft 4 weken voor aanvang van de wedstrijd het voorprogramma door 
aan Paardensport Vlaanderen.
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- Het OC moet de juryleden, vrijwilligers en de mensen van het secretariaat als gasten 
ontvangen. Koffie en frisdranken (met uitsluiting van alcoholische dranken) worden 
voorzien. Een eenvoudige maaltijd (broodjes) wordt hen aangeboden. Indien nodig 
worden er afspraken gemaakt voor een overnachting.  

- Contacteren en afspraken maken met de medische dienstverlening, zie punt F 
- Innen van openstaande schulden van de ruiters ter plaatse (indien nodig) 
- Afspraken prijsuitreiking  
- Verzamelen van het wedstrijdmateriaal 
C.1.2  Het secretariaat neemt volgende taken op zich: 
- Verwerken van de inschrijvingen 
- Opmaken van de startlijsten 
- Afficheren van startlijsten 
- Nodige wedstrijddocumenten voorzien (PTV-fiches, scorekaarten, rugnummers…) 
- Annulaties en wijzigingen toevoegen aan het wedstrijdprogramma 
- Verwerken en afficheren van de resultaten  
- De resultaten doorgeven aan Paardensport Vlaanderen  
C.1.3  De juryvoorzitter neemt volgende taken op zich: 
- Bijhouden van documenten voor de uitbetaling van de officials 
- De getekende documenten binnen 72u doorgeven aan Paardensport Vlaanderen 
- Samenstelling van de official-ploeg. 
- Juryverslag opmaken en doorsturen naar Paardensport Vlaanderen 
- Wedstrijd in goede banen leiden zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. 
C.1.4  De organisatie voorziet een picknick voor de deelnemende ruiters. Dit bevat minimaal 

een flesje water, een koek en een broodje. 
 
C.2 Personeel en officials 
C.2.1 De werkgroep maakt een keuze uit de beschikbare juryleden, waarvan de lijst terug te 

vinden is op www.equibel.be. Er dienen degelijke zitjes aanwezig te zijn voor de jury. Bij 
een outdoor wedstrijd moet er steeds een parasol/regenafdakje voorzien worden.   

C.2.3 De organisatie zorgt voor voldoende helpers en hindernisrechters om alle posten te 
bezetten. De juryleden, hindernisrechters en helpers worden aangesteld in 
samenspraak met de werkgroep TREC. De juryleden en vrijwilligers zijn de gasten van 
de organisatie en dienen naargelang behandeld te worden. De juryleden zijn 
verantwoordelijk om de wedstrijd in goede banen te leiden, zij zien erop toe of alles 
conform de reglementen gebeurt. Zij staan in nauw contact met de organisator om snel 
te kunnen bijsturen waar nodig. 

C.2.4 De telefoonnummer van hoefsmid, veearts en geneesheer dienen voor aanvang van de 
wedstrijd aan de juryvoorzitter en het wedstrijdsecretariaat meegedeeld te worden. 
Deze dienen op een centrale plaats zichtbaar gemaakt te worden aan de deelnemers. 

 
C.3 Bekers, erelinten & naturaprijzen 
C.3.1 De inrichtende club zorgt voor de nodige prijzen (bekers, erelinten, stalplaten, 

naturaprijzen...) die de prestaties van de combinatie eer aan doen. 
 
C.4 Financieel 
C.4.1  De organisator staat in voor de vergoeding van de vrijwilligers
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C.5 Overige 
C.5.1 De organisator neemt in het lastenboek een contactpersoon op. Deze contactpersoon 

is het aanspreekpunt van Paardensport Vlaanderen en moet gedurende 2 weken voor 
aanvang van de wedstrijd tot 1 week na aanvang van de wedstrijd bereikbaar zijn 

C.5.2 Aanwezigheid bij levering en ophalen wedstrijdmateriaal 
Zowel bij de levering als bij het ophalen van het wedstrijdmateriaal moet er iemand van 
de organisatie aanwezig zijn, dit wordt afgesproken met de contactpersoon. 

C.5.3 Indien er materiaal dient opgehaald of geleverd te worden bij PAARDENSPORT 
VLAANDEREN moet er op voorhand een afspraak gemaakt worden met de 
disciplineverantwoordelijke (trec@paardensport.vlaanderen of 09/274.10.43). 

C.5.4 De organisator zal Paardensport Vlaanderen -spandoeken ophangen tijdens de 
wedstrijd. Deze zijn voorzien bij het overige wedstrijdmateriaal. 

 

D  TE VERZORGEN DOOR/TEN LASTE VAN DE LIGA 
 
D.1  Taken 
D.1.1. Alle inschrijvingen verlopen via het Paardensport Vlaanderen -secretariaat voor de 

sluitingsdag.  
D.1.2 De liga zorgt, na ontvangst van de wedstrijdformulieren, voor de verwerking van de 

wedstrijdresultaten. 
D.1.3 Het voorprogramma wordt doorgestuurd door de organisator en wordt ten laatste 4 

weken voor aanvang van de wedstrijd doorgestuurd naar de werkgroep ter 
goedkeuring. 
Dit voorprogramma dient steeds volgende zaken te bevatten 

• Datum van de wedstrijd 
• Gegevens van de inrichtende club 
• Adres waar de wedstrijd doorgaat en eventueel een wegbeschrijving 
• De contactpersoon met gegevens 
• De juryleden, secretariaat, veearts 
• De nummering en het soort proeven 
• Vermelding van eventuele speciale prijzen 
D.2  Financieel 
D.2.1 Financiële afspraken tussen de organisator en Paardensport Vlaanderen 

De organiserende club krijgt steun van de liga. Dit bedrag zal overgeschreven worden na 
ontvangst van een correcte schuldvordering of factuur en wanneer aan de voorwaarden 
van het lastenboek voldaan werd. Het bedrag van de steun wordt berekend op basis van 
volgende parameters:   

• Per gestarte combinatie blijft er € 2,50 bij Paardensport Vlaanderen  
• Uitbetaling van de officials wordt van het totaal bedrag afgehouden 
• Overige geld wordt verrekend met de organisator 
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De liga is verantwoordelijk voor de uitbetaling van het wedstrijdsecretariaat, de 
dierenarts en de hoofdjury. 
Subsidie per wedstrijd 
De organisator krijgt € 200,00 subsidie wanneer de organisator aan alle voorwaarden in 
het lastenboek heeft voldaan. Deze subsidie is een tussenkomst van de commissie.  

 
D.2.2 Officials 
 

 Tarieven officials   
Optie Optie 1a 

< 31 d 
Coventen 

Optie 1b 
 

Optie 2 
> 31 d 

Optie 3 
(excl. BTW) via 
factuur 
 

Functie   Per dag 
Hoofdjury € 50,00   € 65,00  € 65,00 
Secretariaat € 50,00  € 65,00 € 65,00 
Dierenarts € 70,00 +km  € 85,00 + km € 85,00 + km 

 
   
OPTIE 1a:  
Optie 1A kan maximaal toegepast worden voor de eerste 31 dagen waarin u optreedt als official. 
Deze bedragen zijn onkostenvergoedingen die vrijgesteld zijn van belasting conform het 
convenant dd 2 februari 2010 (FOD Financiën). 

    
OPTIE 1b: 
Het verenigingswerk geeft personen die een bijdrage leveren aan sportclubs, sportfederaties, 
… de kans om onbelast tot €1000 per maand en tot € 6000 per jaar bij te verdienen.  
  
     
OPTIE 2: 
Indien u meer dan 31 dagen heeft uitgeoefend en u kan geen factuur uitschrijven voor uw 
geleverde prestaties, valt u onder deze optie en wordt u na afloop van het jaar een 
inkomstenfiche 281.50 uitgeschreven door Paardensport Vlaanderen vzw. Deze fiche dient u 
mee op te nemen in uw inkomstenbelasting.  
    
OPTIE 3:  
Indien u een factuur kan uitschrijven voor de geleverde prestaties, valt u onder deze optie en 
kan u de vermelde bedragen (excl BTW) factureren    
     
Paardensport Vlaanderen vzw - Jozef Hebbelynckstraat 2, 9820 Merelbeke    
BTW BE0465.222.391    
     
OPTIE 4: 
Vrijwilligerswerk, vergoedingen in de sportsector aan officials toekennen zijn niet belastbaar 
wanneer de onkostenvergoedingen maximaal €34,17 per dag en maximaal €1388,40 per jaar 
bedragen. Naast de forfetaire vergoeding is er de terugbetaling van de werkelijk bewezen 
vervoerskosten tot maximaal 2000km per jaar aan €0,3573 per afgelegde km. 
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OPTIE 5:  
De official wenst niet vergoed te worden voor zijn/haar onkosten 
 
D.2.3 Prijzengeld 
 Er is geen prijzengeld verplicht. 
 
D.3  Wedstrijdmateriaal 
D.3.1  Het wedstrijdmateriaal dient op voorhand afgehaald te worden op Paardensport 

Vlaanderen te Merelbeke. Na de wedstrijd dient de organisator dit materiaal in dezelfde 
staat terug te brengen. Dit materiaal omvat: 

- Wedstrijdprogramma 
- Wedstrijddocumenten 

Een blanco stafkaart voor elke deelnemer waarop hij zijn eigen route kan overtekenen. 
- Hindernisvlaggen  

Alle hindernissen moeten worden afgevlagd met een rode vlag rechts en een witte vlag 
links. 

- EHBO-kit 
Er dient altijd een EHBO-kit aanwezig te zijn om eerste hulp te kunnen verlenen. De 
organisator geeft aan waar deze zich bevind.  

D.3.2 De liga voorziet stafkaarten, startkaarten, hindernispapieren en startlijsten. 
 

E  WEDSTRIJDDETAILS 
  
E.1 Inschrijvingen 
E.1.1 De inschrijvingen van de wedstrijden verlopen via het Paardensport Vlaanderen -

secretariaat voor zowel Paardensport Vlaanderen, LEWB,  LRV en gastruiters. 
Principieel worden geen laattijdige inschrijvingen aanvaard! 

E.1.2 De sluitingsdatum voor de inschrijvingen van de CTN's is maandag 23u59u, ± 6 dagen 
voor aanvang van de wedstrijd. Ruiters kunnen nog schriftelijk annuleren op het 
Paardensport Vlaanderen secretariaat tot de sluitingsdatum (23u59) voor de wedstrijd. 

E.1.3 De startlijsten worden opgemaakt door Paardensport Vlaanderen.  
E.1.4 Na publicatie van de startlijst zijn er geen aanpassingen meer mogelijk. 
 
E.2 Buitenlandse ruiters  
E.2.1 Buitenlanders die ervoor kiezen een licentie bij Paardensport Vlaanderen te nemen. 

Dienen hiervoor een riding permission door te sturen en een licentie van het juiste 
niveau aan te vragen. Om te kunnen deelnemen moeten hun paarden geïmmatriculeerd 
zijn. 

E.2.2 Buitenlanders die een weekendlicentie nemen, betalen € 25 per weekend. Er dient ook 
steeds een riding permission meegestuurd te worden. Zij kunnen enkel offline 
inschrijven via de disciplineverantwoordelijke. Hun paarden dienen niet 
geïmmatriculeerd te zijn. 
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F MEDISCHE DIENSTVERLENING 
  
F.1 Hulpdiensten 
F.1.4 Een geneesheer dient bereikbaar te zijn.  
F.1.4 De telefoonnummers van  dierenarts en geneesheer (die snel bereikbaar zijn) dienen 

voor aanvang van de wedstrijd aan de juryvoorzitter en het wedstrijdsecretariaat 
meegedeeld te worden. Deze dienen op een centrale plaats zichtbaar gemaakt te 
worden voor de deelnemers. Gedurende de hele periode dat er paarden aanwezig zijn 
op het wedstrijdterrein moet er medische bijstand telefonisch oproepbaar zijn, die zo 
nodig onmiddellijk in actie kan treden.  

 
E.2 Wedstrijddierenarts  
E.2.1 Een wedstrijddierenarts dient aanwezig te zijn. 

G  NUTTIGE INFO 
 
G.1 Indien er vragen/opmerkingen zijn, dan kan de disciplineverantwoordelijke 

gecontacteerd worden op 09/274.10.43 of het Paardensport Vlaanderen -secretariaat 
op 09/245.70.11. In extreme en uitzonderlijke gevallen kan Saskia Willems - buiten 
kantooruren - bereikt worden via 0498/66.79.58. Dit is enkel voor uitzonderingen (bv.  
bij afgelasting van een wedstrijd). 

G.2 Paardensport Vlaanderen steunt de paardenambulance. Om de paardenambulance 
(inclusief dierenarts) te gebruiken kunt u contact opnemen met dr. David Buschmann 
(0478/90.84.71). De reservatie en het gebruik van deze ambulance zijn ten laste van de 
organisator. 
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H OVEREENKOMST 
  
De organiserende club verklaart door ondertekening hun akkoord met het internationaal FITE 
reglement, het nationaal- en Paardensport Vlaanderen -TREC-reglement, het algemeen 
Paardensport Vlaanderen -reglement en de algemene inrichtingsvoorwaarden zoals die zijn 
opgenomen in dit lastenboek (versie dd. 01-01-2019) van pagina 1 t.e.m. 6.  
 
Datum 1:.......................................................…................  (1 / 2 / 3 / 4 dagen)* 
 
Contactgegevens voor op- en afhalen van wedstrijdmateriaal:  
 
NAAM……………………………………………………………………………… GSM-NUMMER: ………………………. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum 2:.......................................................…................  (1 / 2 / 3 / 4 dagen)* 
 
Contactgegevens voor op- en afhalen van wedstrijdmateriaal:  
 
NAAM……………………………………………………………………………… GSM-NUMMER: ……………………… 
E-MAIL: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum 3:.......................................................…................  (1 / 2 / 3 / 4 dagen)* 
 
Contactgegevens voor op- en afhalen van wedstrijdmateriaal:  
 
NAAM……………………………………………………………………………… GSM-NUMMER: ……………………… 
E-MAIL: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Voor de Paardensport Vlaanderen      Voor de 
organiserende club 
(naam, functie, handtekening en datum)  (naam, functie, handtekening, datum) 
 



Paardensport Vlaanderen vzw
Jozef Hebbelynckstraat 2 - 9820 Merelbeke

T +32 (0)9 245 70 11
F +32 (0)9 245 70 12

info@paardensport.vlaanderen

www.paardensport.vlaanderen


