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Wedstrijdreglement Ruitervereniging  
Manege Vreehorst  
 
Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest 
van de sport, waarbij fairplay (eerlijk spel) en het welzijn van mens en dier altijd voorop staan. 
 
Artikel 1 
Inschrijven 

a. Iedere ruiter kan zich inschrijven voor de dressuurwedstrijden wanneer de inschrijvingen 
open gaan. Dit wordt aangegeven op de posters, op de website en/of op Facebook. 
Inschrijven dient te gebeuren vóór de uiterste inschrijfdatum. 

b. Inschrijven geschiedt door het digitale inschrijfformulier geheel in te vullen, en bij insturen 
akkoord te gaan met de voorwaarden. 

c. Wanneer op een manegepaard of -pony wordt moet worden gereden, kiest elke ruiter op 
zijn inschrijfformulier 3 verschillende paarden of pony’s. Het is wenselijk dat ook ruiters met 
privépaarden naast hun eigen paard of pony ook nog 2 andere paarden of pony’s invullen, in 
verband met mogelijke uitval van het privédier. Indien geen 3 verschillende paarden of 
pony’s zijn ingevuld staat het de wedstrijdsecretaris vrij om het inschrijfformulier naar eigen 
inzicht aan te vullen. Voor het gebruik van manegepaarden of -pony’s en privédieren kunnen 
verschillende inschrijfkosten mogelijk zijn. 

d. In noodgevallen bepaalt de wedstrijdsecretaris of diens vervanger op welk paard/pony 
gereden moet worden. Deze keuze kan dus anders zijn dan de door de ruiter/amazone op 
het inschrijfformulier aangegeven 2e of 3e keuze. 

e. Per indoorwedstrijd kunnen maximaal 50 ruiters deelnemen. Bij een outdoorwedstrijd is het 
maximum 60 deelnemers. 

a. Voor alle ruiters geldt dat alleen kan worden ingeschreven wanneer zij aan de 
ruitervereniging of aan Manege Vreehorst verbonden zijn. Daarnaast dienen ruiters 
die gebruik maken van manegepaarden minimaal maandelijks deel te nemen aan 
een manegeles. 

b. Tijdens springwedstrijden zijn dubbele inschrijvingen toegestaan (in meerdere of in 
dezelfde categorie), maar bij overschrijding van het maximumaantal deelnemers 
wordt dit beperkt tot één deelname per persoon. Op het inschrijfformulier dient 
duidelijk de eerste keuze te worden aangegeven. 

f. Bij niet-officiële FNRS-wedstrijden bepaalt het wedstrijdsecretariaat in overleg met 
manegehouder en instructie de te rijden klasse. 

g. Bij wedstrijden met een maximumaantal deelnemers geldt bij overschrijving van dit 
maximum hetgeen vermeld staat in artikel 2. 

h. Na de uiterste inschrijfdatum zal zo snel als mogelijk de voorlopige startlijst, na goedkeuring 
door de manegehouder, worden gepubliceerd in de kantine, op Facebook en op de website. 
Op deze startlijst staat vermeld welke ruiter op welk paard rijdt, op welk tijdstip en in welke 
klasse. 

i. Betaling geschiedt op de wedstrijddag, voorafgaand aan de starttijd, bij een van de 
bestuursleden of vrijwilligers. Deelnemers die niet betalen of niet komen opdagen worden 
uitgesloten van deelname aan wedstrijden tot de betaling is voldaan.  

j. Wanneer een deelnemer nog openstaande posten bij de ruitervereniging heeft, is deelname 
uitgesloten totdat alle betalingen zijn voldaan. 

 
Artikel 2 
Wachtlijst 

a. Wanneer tijdens de inschrijfperiode het maximumaantal deelnemers van een wedstrijd is 
bereikt, kunnen ruiters zich alleen nog inschrijven op de wachtlijst. 

b. Ruiters die niet vast in de lessen rijden worden standaard op de wachtlijst geplaatst en 
kunnen alleen deelnemen indien er nog plaatsen over zijn. 
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c. Bij het bepalen van de volgorde van de wachtlijst gaan vaste ruiters voor op ruiters die 
incidenteel een les volgen, daarop volgend geldt de datum van inschrijven. 

d. Ruiters die op de wachtlijst staan kunnen alleen meedoen met de wedstrijd wanneer een 
andere ruiter zich afmeldt.  

e. Wordt een ruiter opgeroepen om in verband met een afmelding alsnog mee te doen met de 
wedstrijd, maar slaat hij/zij dit aanbod af, dan komt het recht op een gereserveerde plaats bij 
de eerstvolgende wedstrijd te vervallen. 

f. Ruiters op de reservelijst ontvangen een gereserveerde plek voor de eerstvolgende 
wedstrijd. Daarvoor moet de ruiter zich nog wel opnieuw inschrijven door middel van een 
inschrijfformulier tijdens de reguliere inschrijfperiode.  

 
Artikel 3 
Afmelden 

a. Kosteloos annuleren kan tot de publicatie van de startlijst via 
wedstrijden.vreehorst@gmail.com  

b. Bij afmelden na de publicatie van de startlijst dient het inschrijfgeld alsnog betaald te 
worden. In bijzondere gevallen kan het wedstrijdsecretariaat van deze regel afwijken. 

 
Artikel 4 
Indeling 
De wedstrijdorganisatie verdeelt de ruiters en paarden over twee dagdelen. Hierbij gelden de 
volgende regels: 

a. Een paard of pony mag, volgens afspraak met de manegehouder, tijdens 
dressuurwedstrijden slechts 3 keer per dagdeel starten. Het maximaal aantal te rijden 
parcoursen (exclusief barrages) van een paard/pony tijdens springwedstrijden is met het oog 
op paardenwelzijn vier. 

b. Bij toedeling van een paard of pony wordt steeds rekening gehouden met de eerste keuze 
van de ruiter. 

c. Hebben er te veel ruiters op eenzelfde paard of pony ingeschreven, dan gaat de ruiter die de 
laagst gekwalificeerde proef moet rijden steeds voor op de ruiter met een hoger 
gekwalificeerde proef. Hier kan van worden afgeweken indien het maken van de startlijst dit 
vraagt. 

d. Wanneer aan geen enkele keuze van de ruiter kan worden tegemoetgekomen, kiest de 
wedstrijdsecretaris in overleg met de manegehouder/instructie een paard of pony. 

 
Artikel 5 
Voorbereiding 

a. Alle te rijden dressuurproeven en de eventuele theorie die benodigd is voor het dressuur- 
examen staat in het boekje Leer paardrijden met plezier van de KNHS/FNRS. Dit boek is aan 
te schaffen bij de manegehouder.  

b. De vaardigheidsproef, caprilliproef en het springparcours worden van tevoren bekend 
gemaakt. 

c. Iedere ruiter dient minimaal één uur voor de start van zijn/haar proef of het lopen van het 
parcours aanwezig te zijn op het manegeterrein (zie voorlopige startlijst) en zich direct te 
melden bij de wedstrijdorganisatie. Dit kan door het voldoen van de betaling en, indien van 
toepassing, het inleveren van een geldig ruiterpaspoort bij het wedstrijdsecretariaat. 
Uitzondering geldt voor de eerste groep van de dag, die een half uur van tevoren aanwezig 
dient te zijn. 

d. Het Ruiterpaspoort is vanaf de aanvraagdatum voor één jaar geldig. Na het eerste jaar is het 
ruiterpaspoort geldig vanaf de datum van het plaatsen van de jaarzegel voor het volgende 
jaar en nadat het ruitersportcentrum of vereniging zijn bedrijfsstempel over de jaarzegel 
heeft geplaatst. 

e. De eerste ruiter op een paard/pony dient het paard in te vlechten, de laatste ruiter dient het 
paard uit te vlechten. 

a. Eenieder is zelf verantwoordelijk dat zijn/haar paard is gevlochten. 
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Artikel 6 
Kledingvoorschriften van de ruiter in dressuurproeven, vaardigheidsproeven, caprilliproeven en 
springen; 

a. Een volgens de geldende wettelijke norm goedgekeurd veiligheidshoofddeksel is verplicht 
voor iedereen die op een paard zit (ook verplicht bij het losrijden of inspringen). 

b. Een wedstrijdtenue bestaande uit een rij-jas, type colbert met een overhemd, 
dressuurblouse of wedstrijdshirt met een witte, beige of gele rijbroek. Ook mag er gereden 
worden in een manegetenue (effen sweater of bodywarmer evt. met logo in combinatie met 
een overhemd of shirt met lange mouwen. Het manegetenue is vrij van kleur wat betreft 
rijbroek en bovenkleding). Bij warme weersomstandigheden kan de organisatie besluiten, 
dat de rij-jas tijdens de proef mag worden uitgelaten en dat er dan in zomertenue 
(lichtgekleurde blouse, of shirt met korte of lange mouwen, het dragen van een bodywarmer 
is hierbij toegestaan) gereden kan worden. 

c. Een overhemd, dressuurblouse of shirt moet lange of korte mouwen hebben en een hoge 
boord of kol. 

d. Handschoenen zijn niet verplicht, maar draagt men deze wel, dan moeten ze licht gekleurd 
zijn, voor een optimale beoordeling van de handhouding. 

e. Een paar rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijk gekleurde, gladleren/gladde 
kunstleren chaps (zonder franjes). 

f. Het is toegestaan om met een bodyprotector en /of airjacket te rijden tijdens de wedstrijd. 
g. De maximale toegestane lengte van een springzweep is 75 cm, een dressuurzweep voor 

pony’s mag maximaal 100 cm en voor paarden 120 cm lang zijn inclusief slag. Bij 
springproeven is alleen een zweep van maximaal 75 cm toegestaan. Overmatig of verkeerd 
gebruik van zweep, teugels en/of sporen wordt bestraft met een waarschuwing. Na één 
waarschuwing volgt uitsluiting. 

 
Artikel 7 

a. Het paard dient te zijn opgetoomd met een deugdelijk, goed passend en in behoorlijke staat 
van onderhoud verkerend zadel, hoofdstel en bit (een trens-optoming). De manege voorziet 
hierin. 

b. Hulpmiddelen naast de standaard optoming zijn alleen toegestaan in overleg met de 
manegehouder. 

c. Het gebruik van eigen dekjes is toegestaan, mits deze goed passen en de ligging en pasvorm 
van het zadel niet beïnvloeden. Het wedstrijdsecretariaat kan beslissen het gebruik van een 
eigen dekje niet toe te staan. 

d. Het gebruik van een eigen hoofdstel is toegestaan, mits hier van tevoren toestemming voor 
is gegeven door de manegehouder en dit is doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. 

e. Het gebruik van eigen beugelriemen en zadels is niet toegestaan, tenzij dit in verband met 
lichamelijke klachten echt niet anders kan. Dit dient tijdig te worden aangegeven en 
besproken te worden met de manegehouder en instructie. 

f. Tijdens de verzorging mogen alleen materialen worden gebruikt die droog en met een 
borstel te verwijderen zijn. 

 
Artikel 8 

a. De hoeveelheid prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse.  
b. De prijs kan bestaan uit een ‘oorkonde’, een rozet, een medaille, een beker of enig ander 

herinneringsobject, dit naar goeddunken van de organisatie.  
c. De kleur van de rozet geeft de behaalde klassering aan: 

 1e prijs = oranje 

 2e prijs = rood 

 3e prijs = wit 

 4e prijs = blauw 

 5e prijs = groen 

 6e prijs = roze 
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Dressuur 
Artikel 9 

a. Iedere proef heeft een a en b versie, de wedstrijdleiding bepaalt welke proef en versie wordt 
gereden. In de even jaren worden de A-proeven gereden, in de oneven jaren de B-proeven. 

b. Nieuwe ruiters mogen instromen in de proeven F1 tot en met F12. De manegehouder / 
instructie / vereniging bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd. 

 
Artikel 10 
De onderdelen in dressuur worden gewaardeerd van 0 tot en met 10. 
0 = niet uitgevoerd  6 = voldoende 
1 = zeer slecht   7 = tamelijk goed 
2 = slecht   8 = goed 
3 = tamelijk slecht  9 = zeer goed 
4 = onvoldoende             10 = uitmuntend 
5 = matig 
 
Artikel 11 
Een vergissing in de proef wordt bestraft: 

 1e maal = 2 punten aftrek 

 2e maal = 4 punten aftrek (totaal -6) 

 3e maal = 8 punten aftrek (totaal -14) 

 4e maal = uitsluiting 
(Gang- of overgangsfouten zijn geen vergissingen in de proef maar komen in het betreffende cijfer 
tot uitdrukking) 
 
Artikel 12 

a. Bij een val van de ruiter of paard volgt uitsluiting en zal de ruiter de ring te voet verlaten. 
Indien de ruiter nog een keer deel wil nemen aan de proef is dit toegestaan mits de ruiter 
hiertoe in staat wordt geacht en met een minimale tussenpauze van één deelnemer. In 
overleg met het wedstrijdsecretariaat en de manegehouder mag dit indien nodig op een 
ander paard. De tweede start is niet voor de prijzen, wel kan er nog een promotiepunt 
worden behaald. 

b. Buiten de ring komen wordt beoordeeld als een vergissing 
 
Artikel 13 

a. Bij de F-proeven komt men in aanmerking voor een promotiepunt als men 210 
protocolpunten of meer behaalt. 

b. Tijdens de proevendag kan maximaal 1 promotiepunt worden toegekend per proef. 
c. Bij de F1 en F2 is 1 promotiepunt nodig om door te mogen naar de volgende proef. Bij de F3 

t/m F8 zijn minimaal 2 promotiepunten en maximaal 5 promotiepunten nodig om door te 
gaan naar de volgende proef. Bij de proeven F9 en hoger zijn minimaal 3 promotiepunten en 
maximaal 5 promotiepunten nodig om door te gaan naar de volgende proef. Het is vanaf de 
klasse F3 toegestaan te starten in een lagere klasse na het behalen van het maximaal aantal 
promotiepunten, maar de ruiter doet dan niet meer mee om de prijzen. Het is mogelijk om 
versneld te promoveren naar een hogere F-proef zonder hiervoor alle promotiepunten te 
hebben behaald (bijvoorbeeld van F2 naar F4). De manegehouder / instructie / vereniging 
bepaalt dit, evenals het eventueel inschrijven voor een lagere klasse. 

d. Wanneer meerdere ruiters op het protocol, hetzelfde aantal punten hebben in het kopje 
totaal, wordt eerst gekeken naar het onderdeel: 

 26. De houding van de ruiter. 

 27. De zit van de ruiter. 
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 31. Juistheid der teugelhulpen. 

 30. Juistheid der beenhulpen. Wanneer na deze punten nog geen verschil is in de 
plaatsing dan worden deze ruiters gelijk geplaatst. De volgende plaatsing wordt dan niet 
gegeven. 

e. Aan alle even F-proeven zijn diploma’s verbonden. De wedstrijdorganisatie dient de 
diploma’s aan te vragen, zodat deze kunnen worden uitgereikt aan de ruiter. 

f. Het diploma wordt toegekend indien de praktijk en de theorie beiden voldoende zijn, met 
een maximum van 3 fouten in de toets. 

a. Wanneer een ruiter/amazone moeite heeft met het afleggen van een schriftelijk 
theorie-examen (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dyslexie), bestaat er de 
mogelijkheid om een mondeling examen te doen. Dit moet de ruiter voorafgaand 
aan de wedstrijddag bij de wedstrijdsecretaris melden. 

g. Indien in de toets meer dan 3 fouten worden gemaakt, dan moet de toets en de proef over 
worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Indien er 0 fouten worden gemaakt in de 
theorietoets, maar de promotiepunt wordt niet behaald, dan hoeft alleen de proef over 
worden gedaan op een volgende wedstrijddag. Zie onderstaand schema: 

 
h. Bij de volgende F-proeven behoren theorie-examens: F2, F4, F6, F8, F10 en F12. 

 
Artikel 14 

a. Wanneer de ruiter geen promotiepunt heeft behaald, wordt geen prijs uitgereikt, ongeacht 
de klassering van de ruiter.  

b. Elk jaar worden er twee jaarbekers voor de F-proeven uitgereikt: één voor de beste 
jeugdruiter (tot 16 jaar) en één voor de beste volwassen ruiter (16 jaar en ouder). 
Deelnemers zijn volwassen vanaf het jaar waarin ze zestien worden. Iedere wedstrijd kunnen 
deelnemers plaatsingspunten verdienen: 3 punten voor de 1e plaats, 2 punten voor de 2e 
plaats, en 1 punt voor de 3e plaats. Deelnemers met een klassering lager dan een derde 
plaats verdienen geen plaatsingspunten. Wanneer er twee deelnemers zijn in een klasse is de 
puntenverdeling als volgt: 2 punten voor de 1e plaats, 1 punt voor de 2e plaats. Wanneer er 
één deelnemer is in een klasse, verdient deze 1 punt. In alle gevallen geldt dat er alleen 
plaatsingspunten worden toegekend indien de deelnemer een promotiepunt heeft behaald, 
dus minimaal 210 punten op het protocol. Wanneer twee of meer deelnemers op hetzelfde 
eindtotaal uitkomen, wint degene die gedurende het jaar gemiddeld het hoogst aantal 
punten heeft behaald. 

 
Artikel 15 
Losrijden 

a.  Ruiters in de klasse F1 t/m F7 worden door de ringmeester begeleid tijdens het losrijden, 
ruiters in de klasse F8 of hoger mogen vrij losrijden, maar de ringmeester bepaalt wanneer er 
van hand wordt veranderd. 

b. Tijdens het losrijden bevindt zich één persoon in de bak, deze is ook verantwoordelijk voor 
het mestscheppen. 

 
De volgende artikelen betreffen de verschillende onderdelen tijdens de springwedstrijden. Dit zijn 
geen officiële FNRS-wedstrijden: er kunnen geen stempels voor in het Ruiterpaspoort mee worden 
verdiend. 
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Vaardigheidsproeven 
Artikel 16 

a. Bij de vaardigheidsproeven zijn meerdere niveaus mogelijk, het wedstrijdsecretariaat bepaalt 
in overleg met de manegehouder welke hoogte(s) per wedstrijd wordt aangeboden. 

b. De manegehouder / instructie / vereniging bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd in 
de vaardigheidsproeven. 

 
Artikel 17 
De onderdelen in de vaardigheidsproef worden gewaardeerd van 0 tot en met 10. 
0 = niet uitgevoerd  6 = voldoende 
1 = zeer slecht   7 = tamelijk goed 
2 = slecht   8 = goed 
3 = tamelijk slecht  9 = zeer goed 
4 = onvoldoende             10 = uitmuntend 
5 = matig 
 
Artikel 18 
Vergissingen en fouten in de vaardigheidsproef worden als volgt bestraft: 

 1e weigering op een hindernis = 2 punten aftrek. 

 2e weigering op dezelfde hindernis = 2e maal 2 punten aftrek (totaal -4) en de deelnemer 
moet door naar het volgende onderdeel. 

 Afwerpen van de bovenste balk = 2 punten aftrek. 

 Buiten de ring komen wordt beoordeeld als een dressuurmatige vergissing. 

 Het nemen van de verkeerde hindernis geldt als een dressuurmatige vergissing. 

 Eén of meerdere afgeworpen balletjes per onderdeel = -2. Wordt een balletje 
afgeworpen door de staart van het paard dan wordt dit niet gezien als een fout. 

(Gang- of overgangsfouten zijn geen vergissingen in de proef maar komen in het betreffende cijfer 
tot uitdrukking) 
 
Artikel 19 
De ruiter met de meeste punten is de winnaar. 
 

Caprilliproeven 
Artikel 20 

a. De caprilliproeven kunnen in verschillende klassen worden verreden. Het 
wedstrijdsecretariaat bepaalt in overleg met de manegehouder welke hoogte(s) per 
wedstrijd wordt aangeboden 

b. De manegehouder / instructie / vereniging bepaalt het niveau waarop wordt ingestroomd. 
 
Artikel 21 
De onderdelen in de caprilliproef worden gewaardeerd van 0 tot en met 10. 
0 = niet uitgevoerd  6 = voldoende 
1 = zeer slecht   7 = tamelijk goed 
2 = slecht   8 = goed 
3 = tamelijk slecht  9 = zeer goed 
4 = onvoldoende             10 = uitmuntend 
5 = matig 
 
Artikel 22 
Vergissingen en fouten in de caprilliproef worden als volgt bestraft: 

 1e weigering op een hindernis = 2 punten aftrek. 

 2e weigering op dezelfde hindernis = 2e maal 2 punten aftrek (totaal -4) en de deelnemer 
moet door naar het volgende onderdeel. 
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 Afwerpen van de bovenste balk = 2 punten aftrek. 

 Buiten de ring komen wordt beoordeeld als een dressuurmatige vergissing. 

 Het nemen van de verkeerde hindernis geldt als een dressuurmatige vergissing. 
(Gang- of overgangsfouten zijn geen vergissingen in de proef maar komen in het betreffende cijfer 
tot uitdrukking) 
 
Artikel 23 
De ruiter met de meeste punten is de winnaar. 
 

Springproeven 
Artikel 24 

a. Het springparcours kan in diverse klassen (hoogtes) worden verreden, het 
wedstrijdsecretariaat maakt in overleg met de manegehouder bij de inschrijving bekend voor 
welke klassen kan worden ingeschreven. 

b. De manegehouder / instructie / vereniging bepaalt de klasse waarin wordt ingestroomd. 
 
Artikel 25 
Vergissingen en fouten in het springparcours worden als volgt bestraft: 

 1e weigering op een hindernis = 4 strafpunten 

 2e weigering op een hindernis = 4 strafpunten, en de deelnemer moet door naar de 
volgende hindernis. 

 3e weigering in totaal betekent uitsluiting. 

 Afwerpen van een balk = 4 strafpunten 
 
Artikel 26 
Indien de deelnemer geen fouten heeft gemaakt tijdens het reguliere parcours, dan wordt 
aansluitend een ingesloten barrage gereden, bestaande uit een aantal hindernissen van het reguliere 
parcours. Dit wordt tijdens het parcourslopen bekend gemaakt. De barrage wordt gereden op tijd. 
 
Artikel 27 
De ruiter met de minste fouten en snelste tijd in de barrage is de winnaar. 
 
Artikel 28 
Het losrijden vindt altijd plaats onder begeleiding. 
 

Slotbepaling 
Artikel 29 
Op stal 

a. De zadelkamer is alleen toegankelijk voor de organisatie en deelnemende ruiters die een 
zadel nodig hebben. 

b. Het stalteam zorgt er voor dat iedere deelnemer een wit dekje krijgt. 
c. Kijken naar een dressuurproef kan in de kantine/vanaf het terras. 
d. Het maken van films en foto's in de rijbaan kan alleen door tegelijk met de deelnemer via de 

hoofdingang van de rijbaan naar binnen te gaan, hiervoor is maar één persoon per 
deelnemer toegestaan, met goedkeuring van de ringmeester. 

e. Het dragen van open schoeisel is alleen toegestaan in de kantine en op het terras. 
f. Samen houden we de stal schoon. Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van 

zijn/haar (gebruikte) spullen. 
 
Artikel 30 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet hanteren wij het reglement van de FNRS/KNHS. Bij 
discussie of onduidelijkheid beslist de wedstrijdsecretaris. 
 

  


