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Reglement Clubkampioenschap  

Artikel 1.  
Het clubkampioenschap wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche 

omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde 

manche, worden op dezelfde dag gereden, tenzij dit door overmacht onmogelijk is.  

Artikel 2.  
Elke ruiter mag slechts deelnemen met maximum 3 paarden per proef en mag slechts in maximum 3 

proeven starten.  

Artikel 3.  
Deelnemen aan het clubkampioenschap is toegestaan aan alle ruiters die actief lid zijn van RC Het 

Zadel vzw en die in regel zijn met het betalen van hun lidgeld aan de club voor het lopende jaar. 

Ontslag uit de club betekent automatisch uitsluiting van deelname en verlies van alle behaalde 

punten.  

Artikel 4.  
De deelnemers worden verdeeld in volgende reeksen:  

Dressuur Springen 

Beginnelingen Cavaletti 

Licht 1 Beginnelingen (50 cm) 

Licht 2 Licht (70 cm) 

Veteranen (45+ vrouwen) (49+ mannen) Veteranen (70 cm) 

Midden Midden (80 cm) 

Zwaar Zwaar A (90 cm) 

 Zwaar B (100 cm) 

 Zwaar C (110 cm) 

 

Artikel 5.  
Omschrijving van de reeksen voor de dressuurproeven:  

Beginnelingen:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

1. Voorbehouden aan ruiters zonder wedstrijdlicentie (enkel L01).  

2. De winnaars dienen het volgend jaar over te gaan naar licht 1.  

3. Deze deelnemers komen niet in aanmerking voor het Algemeen klassement van het 

clubkampioenschap.  
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Licht 1:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

1. Tevens laagste dressuurproef voor combinaties die ook meedoen aan de springproeven om 

in aanmerking te komen voor het Algemeen klassement van het clubkampioenschap.  

2. De winnaars dienen het volgend jaar over te gaan naar licht 2. 

 

Licht 2:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

1. Tevens laagste dressuurproef voor combinaties die ook meedoen aan de springproeven 

Zwaar om in aanmerking tot komen voor het Algemeen klassement van het 

clubkampioenschap.  

2. De winnaars dienen het volgend jaar over te gaan naar Midden. 

 

Midden:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

 

Zwaar:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

 

Algemeen:  
Combinaties die al dressuurwedstrijden reden in officiële verenigingen en/of bij andere clubs of 

groeperingen, dienen minstens op hetzelfde niveau te starten in het clubkampioenschap, tenzij zij 

met een jonger paard deelnemen.  

Artikel 6.  
Omschrijving van de reeksen voor de springproeven:  

Cavaletti:  
1. Voorbehouden aan ruiters zonder wedstrijdlicentie (L01).  

2. Deze deelnemers komen niet in aanmerking te komen voor het Algemeen klassement van 

het clubkampioenschap.  

Beginnelingen:  
1. Voorbehouden aan ruiters zonder wedstrijdlicentie (L01).  

2. Deze deelnemers komen niet in aanmerking te komen voor het Algemeen klassement van 

het clubkampioenschap.  

Licht:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

1. De winnaars die een foutloos parcours reden, dienen volgend jaar over te gaan naar Midden 

(80 cm). 
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Midden:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

1. De winnaars die een foutloos parcours reden, dienen volgend jaar over te gaan naar Zwaar A 

(90 cm) 

Zwaar A:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

Zwaar B:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

Zwaar C:  
Voorbehouden aan alle combinaties  

Algemeen:  
Het bestuur kan beslissen een combinatie die moet overgaan naar een hogere proef, toch in een 

lagere proef te laten starten indien het onverantwoord zou zijn om deze combinatie te laten 

overgaan.  

Artikel 7.  
Ruiters die in de loop van het seizoen een reeks wonnen met een foutloos parcours moeten 

overgaan naar een hogere reeks bij het begin van het volgende seizoen. Reekskampioenen zijn in elk 

geval verplicht het daaropvolgende seizoen naar een hogere reeks over te gaan. Het is steeds 

toegelaten in een hogere reeks te starten dan voorzien in dit reglement. De behaalde punten kunnen 

echter niet mee overgenomen worden naar de hogere reeks voor het klassement "Reekskampioen". 

Voor het klassement "Kampioen Dressuur", "Kampioen Jumping" en "Algemeen Clubkampioen" 

worden alle punten samengeteld.  

Artikel 7 bis.  
Bij deelname aan wedstijden van de VOR of andere gelijkaardige groeperingen mag de combinatie de 

volgende manches in dezelfde reeks van het clubkampioenschap starten of vrijwillig van reeks 

verhogen. Het volgende seizoen zal de combinatie in de voorziene reeks (artikel 5 en 6) moeten 

starten.  

Artikel 8.  
Het is toegelaten 2 reeksen lager te starten dan de reeks waarin de ruiter met een ander paard moet 

starten volgens de reeksindeling voorzien in de artikels 5 en 6; dus van Zwaar C naar Zwaar A, van 

Zwaar B naar Midden en van Zwaar A naar Licht. Een ruiter die ooit in een hogere reeks gestart is dan 

Beginnelingen kan nooit meer naar Beginnelingen terugkeren. Ruiters van de reeksen Zwaar B of C 

mogen met een 4-jarig paard, waarmee nog niet in een andere proef gestart werd, starten in de 

reeks Licht. Een combinatie kan na de eerste manche niet meer van reeks verlagen, tenzij het bestuur 

beslist dat het onverantwoord zou zijn om deze combinatie te laten starten in die reeks.  
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Artikel 9.  
De dressuurproeven zijn terug te vinden op de website van de VLP (www.vlp.be) onder “dressuur” en 

vervolgens onder “proeven”. Je vindt er zowel de geschreven als de uitgetekende versie van elke 

proef.  

Artikel 10.  
Voor de springproeven bepaalt de parcoursbouwer de soort proeven en de hoogtes van de 

hindernissen. Alle soorten proeven en alle types hindernissen zijn toegelaten, steeds rekening 

houdend met de moeilijkheidsgraad van de proef. Per manche wordt een andere springproef 

ingericht. Volgende maximum hoogtes voor barrage zijn voorzien:  

Springen 

Beginnelingen 50cm 

Licht 70 cm 

Veteranen 70 cm 

Midden 80 cm 

Zwaar A 90 cm 

Zwaar B 100 cm 

Zwaar C 110 cm  

 

Artikel 11.  
Om aan wedstrijden deel te nemen dienen de ruiters zich op voorhand in te schrijven. Elke ruiter die 

niet vooraf ingeschreven is, kan starttoelating geweigerd worden. Bij starttoelating zal hij als eerste 

in zijn reeks dienen te starten, en betaalt tevens dubbel inschrijvingsgeld. Starttoelating om deel te 

nemen "buiten wedstrijd" kan slechts uitzonderlijk aan een combinatie gegeven worden. Deze 

beslissing wordt genomen door het bestuur in overleg met de wedstrijdjury. Indien er mogelijkheid is 

tot een herstart wordt dit startlijsten vermeld.   

Artikel 12. 
De proeven worden beoordeeld volgens de reglementen van de F.E.I.. De deelnemende ruiters zullen 

zich sportief neerleggen bij iedere beslissing van de wedstrijdjury.  

Artikel 13.  
De beslissingen van de wedstrijdjury in het beoordelen van de proeven kunnen niet door het bestuur 

gewijzigd of teniet gedaan worden.  

Artikel 14.  
Ruiters die zich niet kunnen neerleggen bij de beslissingen van de wedstrijdjury, kunnen geschorst 

worden voor de aan de gang zijnde wedstrijd, of voor de resterende manches. Het bestuur zal over 

elk geval van zich niet neerleggen bij een jurybeslissing oordelen en eventueel sancties opleggen. 

Boetes moeten betaald worden voor het einde van de wedstrijd, zij komen de clubkas ten goede.  

  

http://www.vlp.be/
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Artikel 15.  
Bij gegronde redenen hebben de deelnemers het recht klacht in te dienen. De door de wedstrijdjury 

bepaalde sancties en boetes zijn bindend voor de deelnemers en kunnen enkel op dezelfde wijze als 

een klacht betwist worden. Geen klacht wordt aanvaard over het dicteren van de dressuurproeven, 

vermits de deelnemers hun proef moeten kennen en het dicteren enkel bedoeld is als hulp voor de 

ruiter.  

Artikel 16.  
Bij elke proef wordt 1 op 4 werkelijk gestarte combinaties geklasseerd. Indien er minder dan 10 

combinaties deelnemen in een proef, wordt 1 op 3 geklasseerd. Na bekendmaking van de uitslag van 

de proef dienen de ruiters met het paard waarmee ze een klassement behaalden in de piste te 

komen. Aan elke geklasseerde combinatie wordt een rozet uitgereikt, aan de winnaar van elke proef 

wordt tevens een medaille overhandigd.  

Artikel 17.  
Elke deelnemer bekomt in zijn reeks, dressuur en/of springen, een aantal punten zoals voorzien op 

bijgaande puntentabel. Een algemene rankschikking zal aan de hand van deze puntenverdeling 

worden gemaakt. De combinatie met de meeste punten in een discipline wordt "Kampioen Dressuur" 

of "Kampioen Jumping". De combinatie met de meeste punten in de twee disciplines samen wordt 

de "Algemeen Clubkampioen". Enkel combinaties die zowel aan de dressuurproeven als aan de 

springproeven deelnemen komen in aanmerking voor het klassement "Algemeen Clubkampioen".  

Artikel 17 bis.  
Voor de veteranen (+45 jaar vrouwen en +49 jaar mannen) wordt een apart klassement, "Algemeen 

Clubkampioen Veteranen", gemaakt. Zij worden bijgevolg niet opgenomen in de klassementen zoals 

omschreven in artikel 17. Bij het aanduiden van een "Algemeen Clubkampioen Veteranen" moeten 

de deelnemers minstens 2 maal aan de dressuur- en springproeven hebben deelgenomen. Wanneer 

hieraan niet wordt voldaan zal er geen prijs "Algemeen Clubkampioen Veteranen" uitgereikt worden.  

Artikel 18.  
Per reeks, zowel in de dressuur als het springen, wordt een "Reekskampioen" aangeduid. Elke ruiter 

krijgt hiervoor een aantal punten toegekend zoals voorzien in artikel 17. Reekskampioen is de 

combinatie met het meeste aantal punten per reeks over de 3 manches. Bij een ex aequo in de 

dressuurproeven zal de combinatie met het beste puntenresultaat over de 3 manches de anderen 

voorafgaan. Bij de springproeven is bij een ex aequo het resultaat van de derde manche 

doorslaggevend, en zal de combinatie met het beste resultaat in deze manche de anderen 

voorafgaan.  

Artikel 18 bis.  
Voor de veteranen (+45 jaar vrouwen en +49 jaar mannen) wordt de "Reekskampioen" aangeduid als 

"Kampioen Dressuur Veteranen" of "Kampioen Jumping Veteranen", daar hier maar 1 reeks per 

discipline is. Bij een ex aequo in de dressuurproef zal de combinatie met het beste puntenresultaat 

over de 3 manches de anderen voorafgaan. Bij de springproef is bij een ex aequo het resultaat van de 

derde manche doorslaggevend, en zal de combinatie met het beste resultaat in deze manche de 

anderen voorafgaan.  
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Artikel 19.  
Indien meerdere combinaties een gelijk aantal punten behaalde, zal bij de rangschikking van de 

"Kampioen Dressuur", de combinatie met de beste puntenresultaat over de drie manches voor 

dressuurproeven, de anderen voorafgaan. Indien meerdere combinaties een gelijk aantal punten 

behaalde, zal bij de rangschikking van de "Kampioen Jumping", zal het resultaat van de derde 

manche doorslaggevend, en zal de combinatie met het beste resultaat in deze manche de anderen 

voorafgaan. Indien meerdere combinaties een gelijk aantal punten behaalde, zal bij de rangschikking 

van de "Algemene Clubkampioen", de combinatie met de beste resultaten over de drie manches 

voor zowel de dressuurproven als de springproeven, de anderen voorafgaan.  

Artikel 20.  
Om voor de rangschikking "Kampioen Dressuur", "Kampioen Jumping" of "Algemeen Clubkampioen" 

en een prijs op de prijsuitreiking in aanmerking te komen, dient een combinatie minimum aan 2 

manches deel te nemen.  

Artikel 21.  
Zodra de verschillende kampioenen bekend zijn zal er een huldiging pleats hebben, waarbij de 

kampioenen een beker overhandigd zal worden. De "Algemeen Clubkampioen" en "Algemeen 

Clubkampioen Veteranen" ontvangen een wisselbeker. Wanneer de ruiter de wisselbeker aan het 

bestuur terugbezorgt ontvangt hij een aandenken van zijn huldiging. De ruiter die een betreffende 

wisselbeker 3 maal kan winnen, mag deze definitief behouden. Tijdens de huldiging worden aan alle 

deelnemers natura prijzen uitgereikt. Het bestuur bepaalt de aard van deze prijzen en bepaalt 

volgens welke rangschikking deze prijzen worden uitgereikt.  

Artikel 22.  
Indien een paard mank komt te staan of onverwachts overlijdt kan de ruiter zijn behaalde punten 

behouden wanneer hij met een ander paard deelneemt.  

Artikel 23.  
Dit reglement kent 1 bijlagen namelijk; 1. Puntentabel In alle gevallen waarin dit reglement of de 

bijlagen ervan niet voorzien blijven het huishoudelijk reglement van RC Het Zadel vzw en het 

huishoudelijk reglement van Horse Hotel van kracht. 

Artikel 24. 
Om een dressuur- of springproef in een bepaalde reeks te laten doorgaan, moeten er minimum 2 

deelnemers zijn. Zo niet wordt de reeks geannuleerd. De enige deelnemer van de desbetreffende 

reeks mag naar keuze een reeks hoger of lager starten. Tenzij bij de veteranen: dan start de 

deelnemer verplicht licht 2 dressuur en licht springen. 


