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Wijziging lid 3 gebruik de bel 

De deelnemers het startsignaal te geven, nadat de parcoursbouwer of zijn vervanger heeft aangegeven dat het 
parcours gereed is en vrij. Na dit startsignaal dient de deelnemer binnen 60 45 seconden te starten, door in de juiste 

richting de startlijn te passeren. De automatische tijdwaarneminginstallatie dient op het scorebord of display, duidelijk 
zichtbaar voor de deelnemer, het aftellen aan te geven. Indien de deelnemer niet binnen 60 45 seconden in de juiste 

richting door de startlijn is gereden, zal de tijd voor zijn parcours op dat moment starten. Ongehoorzaamheden, 
losgeraakt tuig of een paard met het been over een streng en soortgelijke voorvallen welke plaatsvinden binnen het 
tijdsverloop tussen het luiden van de bel en het passeren van de startlijn worden niet bestraft. Bij onvoorziene 
omstandigheden heeft de jury het recht het aftellen d.m.v. het luiden van de bel te onderbreken. Indien geen 
automatische tijdopname apparatuur met duidelijk zichtbare display voor de deelnemer wordt gebruikt, heeft de 
deelnemer na het belsignaal 60 45 seconden de tijd om in de juiste richting door de startlijn te gaan. Indien de 
deelnemer niet na 60 45seconden is gestart wordt na het verstrijken van die 60 45 seconden de tijdwaarneming gestart 

voor het afleggen van het parcours. 

 

 

Deelnemers kunnen de volgende strafpunten krijgen of maatregelen worden opgelegd: 
 

Wanneer een groom in het parcours de leidsels, rem of zweep hanteert, 
voordat de deelnemer de finishlijn heeft gepasseerd  

Uitsluiting 20 strafpunten 
per keer 

20 seconden per keer 

Starten voor de bel Uitsluiting 10 strafpunten 
en opnieuw starten 

10 seconden en opnieuw 
starten 

Wanneer een groom praat of aanwijzingen geeft over het parcours aan de 
deelnemer, tussen start en finish van het parcours, zonder te zijn 
afgestegen. (m.u.v. het attenderen van de deelnemer op een belsignaal 
van de jury) 

Uitsluiting 10 strafpunten 10 seconden 

Wanneer een groom niet achterop zit (bijvoorbeeld staat) uitsluiting Uitsluiting 
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Wijziging artikel 537 lid 1 

*afstand tussen de hindernissen minimaal 700 meter  

 

of 

 

* afstand tussen de hindernissen minimaal 700 meter 

 

De gang in traject E B is vrij met uitzondering van de laatste 500 m. voor de finish, welke in stap of draf moet worden 

afgelegd, op straffe van 1 strafpunt voor iedere 5 seconden waarin een gangfout wordt gemaakt. Stilstaan of slingeren 
is eveneens niet toegestaan, op straffe van 10 strafpunten 

 
a. Proef B bestaat in alle klassen uit drie trajecten, welke totaal niet langer dan 18 km zijn. De totale afstand van 

traject E B moet ongeveer 1 km per hindernis zijn. De totale lengte van traject E B wordt gemeten inclusief de 

lengte van de hindernissen. 
b. De afstanden tussen de finish van het ene traject en start van het volgende traject worden niet meegerekend in de 

totale lengte.  
 

Afstijgen grooms 
De deelnemer is verplicht in geval van een incident zijn groom(s) van het rijtuig te sturen om dit te laten verhelpen. Het 
is op straffe van 20 strafpunten niet toegestaan, dat grooms over de paarden en of de hindernis klimmen.  
 

Kantelen van het rijtuig 

a. Behalve in een hindernis, betekent het kantelen van het rijtuig waar ook in de trajecten van het parcours geen 
strafpunten. 

b. Het kantelen van een rijtuig in een hindernis wordt bestraft met 60 strafpunten 
Het omslaan van het rijtuig heeft in alle trajecten uitsluiting tot gevolg.

TRAJECT Max. 

afstand 

Min. 

afstand 

Gang Max. snelheid km/u 

PAARD  PONY 

    KL 1       KL 2 KL 3 KL 4 KL 1 KL 2 KL 3 KL 4 

A 8000 m 5000 m Vrij 13 14 14 15 12 13 13 14 

overgangs- 

traject 

1500 m 800 m vrij         

B 9000 m 6000* Vrij 12 13 13 14 11 12 12 13 

TRAJECT Max. 

afstand 

Min. 

afstand 

Gang Max. snelheid km/u 

PAARD  PONY 

    KL 1       KL 2 KL 3 KL 4 KL 1 KL 2 KL 3 KL 4 

A 9000m 6000m Vrij 13 11 1 12 1 12 1 13 12 10 13 

11 

13 11 14 12 

Overgangs-

traject 

1500 m 800 m Vrij         

B 9000 m 6000* Vrij 12 13 13 14 11 12 12 13 
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Proef C (de Vaardigheid) 

Klasse 4 rijd proef C volgens FEI-reglement! 

 

Wijziging artikel 547 lid 2 j 

Open meervoudige hindernissen mogen te allen tijde tijdens het parcours doorsneden worden. , behalve wanneer de 
open meervoudige hindernis in het parcours op de voorgeschreven numerieke volgorde genomen dient te worden. 
 

wijziging artikel 548 De Puntenproef 

lid 3a gebruik van de bel 

De deelnemers het startsignaal te geven, nadat de parcoursbouwer of zijn vervanger heeft aangegeven dat het 
parcours gereed is en vrij. Na dit startsignaal dient de deelnemer binnen 60 45 seconden te starten, door in de juiste 

richting de startlijn te passeren. De automatische tijdwaarneminginstallatie dient op het scorebord of display, duidelijk 
zichtbaar voor de deelnemer, het aftellen aan te geven. Indien de deelnemer niet binnen 60 45 seconden in de juiste 

richting door de startlijn is gereden, zal de tijd voor zijn parcours op dat moment starten. Ongehoorzaamheden, 
losgeraakt tuig of een paard met het been over een streng en soortgelijke voorvallen welke plaatsvinden binnen het 
tijdsverloop tussen het luiden van de bel en het passeren van de startlijn worden niet bestraft. Bij onvoorziene 
omstandigheden heeft de jury het recht het aftellen d.m.v. het luiden van de bel te onderbreken. Indien geen 
automatische tijdopname apparatuur met duidelijk zichtbare display voor de deelnemer wordt gebruikt, heeft de 
deelnemer na het belsignaal 60 45 seconden de tijd om in de juiste richting door de startlijn te gaan. Indien de 
deelnemer niet na 60 45 seconden is gestart wordt na het verstrijken van die 60 45 seconden de tijdwaarneming gestart 

voor het afleggen van het parcours. 

Een deelnemer wordt uitgesloten bestraft met 10 strafpunten wanneer hij vóór het startsignaal een hindernis van het 
parcours neemt en zal moeten herstarten na het belsignaal. 
 

Artikel 549 – Strafpunten 

1. START 
a. De deelnemer met de meeste strafpunten na de proeven A en B start eerst, de deelnemer met de 

minste strafpunten start het laatst. Dit geldt alleen als proef C het laatste onderdeel van de wedstrijd is. 
b. Indien de deelnemer niet na 60 45 seconden is gestart wordt na het verstrijken van die 60 45 seconden 

de tijdwaarneming gestart voor het afleggen van het parcours.  
c. Deelnemers die voor het startsignaal starten en door een hindernis rijden worden uitgesloten bestraft 

met 10 strafpunten en moet opnieuw starten.  

d. Deelnemers, die voor het starten van het parcours, een hindernis trachten te nemen of een hindernis 
tonen aan de paarden, zullen worden uitgesloten bestraft met 10 strafpunten.  

e. De start- en finishlijn zijn geneutraliseerd zodra de deelnemer is gestart totdat de deelnemer de laatste 
hindernis heeft genomen. 

f. Strafpunten worden alleen toegekend wanneer een hindernis wordt afgereden (1 of 2 ballen van een 
enkelvoudige hindernis) of wanneer afwerpbare elementen van gesloten meervoudige hindernissen 
worden afgereden.  

g. Tussen start en finish moeten de grooms op hun plaats blijven zitten. Het is verboden rechtop achter de 
deelnemer te staan of hem aanwijzingen te geven over het parcours of met hem te spreken, tenzij zij 
zijn afgestegen. Het niet op de plaats blijven zitten van de grooms heeft uitsluiting tot gevolg. Het 
praten van de grooms op het rijtuig, tussen start en finish van de proef, wordt bestraft met 10 
strafpunten. Uitsluiting. 

h. Na het nemen van de laatste hindernis in proef C moet de deelnemer de finishlijn overschrijden met de rode 
vlag aan zijn rechter zijde en de witte vlag aan zijn linker zijde. 

 
Artikel 550 – Samenvatting strafpunten proef C 

1. De deelnemers kunnen de volgende strafpunten krijgen of maatregelen worden opgelegd:  

548 Starten voor de bel Uitsluiting 10 strafpunten 
en opnieuw starten 

548 lid 2 Wanneer een groom praat of aanwijzingen geeft over het parcours aan de 
deelnemer, tussen start en finish van het parcours, zonder te zijn 
afgestegen. (m.u.v. het attenderen van de deelnemer op een belsignaal 
van de jury) 

Uitsluiting 10 strafpunten 

 

 

 


