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1

Inleiding

Beste deelnemer,
We zijn verheugd je in onze manege te mogen verwelkomen.
Dit jaar zal de afname ruiterbrevetten plaatsvinden op zaterdag 14/05/2022. Dit
document bevat alle informatie die je nodig hebt om te weten voor welke examens jij kan
inschrijven en wat deze precies inhouden, en de examens waar je bent voor ingeschreven
voor de afname van de ruiterbrevetten voor te bereiden en tot een goed einde te brengen.
We wensen je alvast veel succes toe, maar bovenal ook een heel fijne dag bij ons. Probeer de
stress wat te beperken en ook van de dag te genieten.
Lees dit document dus grondig door. Heb je na het doornemen van dit document nog verdere
vragen, kan je ons gerust contacteren. De contactinformatie vind je op onze website:
www.sint-jorishoeve.be.
Tot binnenkort in de manege!
Wouter Janssens
Organisator
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2
2.1

Waarvoor schrijf ik me in?
Overzicht van de mogelijke brevetten of licenties

Inschrijving
Bekwaamheidsattest

Ruiterbrevet A

Ruiterbrevet B

Informatie
Voor ruitertjes die nog te jong zijn
om het Ruiterbrevet A te behalen is
er al wel de mogelijkheid om het
Bekwaamheidsattest af te leggen.
Dit omvat enkel de praktijkproeven
van het Ruiterbrevet A.
Dit examen omvat een
praktijkproef dressuur,
praktijkproef springen en een
theorieproef.
Dit examen omvat een
praktijkproef dressuur,
praktijkproef springen en een
theorieproef.
Opgelet! : met manegepaard is
het springen B in het jaar 2022 niet
mogelijk. Je kan dus maximaal je
brevet B Dressuur behalen.

2.2

Vereisten
- Min. leeftijd: 8 jaar
- Max. leeftijd: 11 jaar
(lopend jaar)

- Min. leeftijd: 11 jaar
(lopend jaar)
- Min. leeftijd: 12 jaar
(lopend jaar)
- Bezit van Ruiterbrevet A
(of afleggen op dezelfde
dag)

Overzicht van de proeven af te leggen per brevet of licentie

Brevet / Licentie
Bekwaamheidsattest
Ruiterbrevet A

Ruiterbrevet B

Onderdelen
- Dressuur A
- Springen A
- Dressuur A
- Springen A
- Theorie A
- Dressuur B
- Springen B (niet mogelijk
met manegepaard in 2022)
- Theorie B

Opmerkingen
Bezit
bekwaamheidsattest =
vrijstelling voor dressuur
en springen
Bezit dressuurlicentie =
vrijstelling voor dressuur
en theorie
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2.3

Wat moet ik kennen en kunnen voor elke proef?

In dit hoofdstuk vind je een samenvatting van de eindtermen van elke proef. Ben je niet
geslaagd voor één van de onderdelen van het examen (bv. niet geslaagd op dressuur, maar
wel op springen en theorie), dan krijg je je brevet of licentie niet, maar je krijgt wel een
vrijstelling voor dat bewuste onderdeel.
Zie de bijlagen in hoofdstuk 7 voor de slagingscriteria meer in detail.

2.3.1 Theorie A
Schriftelijke theoretische proef op basis van de inhoud van het boek ‘PaardrijdenRuiterbrevetten’ uitgegeven door en bestelbaar via PSV of tijdens de online inschrijving via de
manege. Een eerste gedeelte gaat over paarden en paardrijtechnische kennis. Een tweede
gedeelte van de theoretische proef gaat over het onderdeel verkeer. Er kunnen
meerkeuzevragen en open vragen gesteld worden. Indien de examinator het nodig vindt, kan
hij/zij achteraf een bijkomende mondelinge proef voorstellen. De examinator kan dan nagaan
of je eventuele tekorten uit de schriftelijke proef mondeling kan aanvullen.
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2.3.2 Dressuur A
Voor deze proef komen max. 4 deelnemers samen in de piste. De examinator geeft tijdens de
proef instructies aan iedere persoon. De examinator zal oordelen of je voldoende bekwaam
bent om een paard te berijden en te sturen. Je moet dus individueel de oefeningen kunnen
rijden die de examinator vraagt en los van de groep kunnen rijden. Zie bijlagen voor een
overzicht van welke oefeningen gevraagd kunnen worden en waarop de examinator let.
De ruiter moet ook volledig zelfstandig kunnen omgaan met het paard, opstappen,
aansingelen, stijgbeugels op maat maken, enz. Dit maakt onderdeel uit van de proef. Bij alle
andere proeven kom je te paard de piste binnen, bij deze proef neem je het paard aan de
hand als je de piste betreedt.
De examinator heeft ook het recht om te toetsen of je het paard correct kan poetsen,
vastbinden, een halster aandoen, enz.
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2.3.3 Springen A
Deze proef houdt in dat je een eenvoudig springparcours tot een goed einde brengt: dat je op
een veilige manier een aantal kleine hindernissen kan nemen zonder het paard hierbij te
storen in de mond of de rug. De examinator kijkt ook naar je houding en rijstijl. Zie bijlagen
voor het parcours, de hoogtes en waarop de examinator let.
De examinator geeft een globale beoordeling en kijkt hierbij naar de houding van de ruiter op
de sprong maar ook naar de houding tussen de sprongen. Verder wordt er gekeken naar de
manier waarop je de hindernissen neemt: juiste lijn, wending goed uitrijden, tempo onder
controle enzoverder. Zie bijlagen voor de te rijden proef en waarop de examinator let.

Het foutloos rijden van het parcours betekent niet altijd dat men geslaagd is en omgekeerd
betekenen springfout(en) niet altijd dat men niet geslaagd is. Alles hangt af van de manier
waarop de kandidaat de springproef aflegt.

2.3.4 Theorie B
Schriftelijke theoretische proef op basis van de inhoud van het boek ‘PaardrijdenRuiterbrevetten’ uitgegeven door en bestelbaar via PSV of via de manege tijdens de online
inschrijving. De proef gaat over paarden en paardrijtechnische kennis. Theorie die je eerder
leerde voor het A-brevet kan opnieuw bevraagd worden in deze proef, met uitzondering van
het gedeelte ‘verkeer’. Er kunnen meerkeuzevragen en open vragen gesteld worden. Indien
de examinator het nodig vindt, kan hij/zij achteraf een bijkomende mondelinge proef
voorstellen. De examinator kan dan nagaan of je eventuele tekorten uit de schriftelijke proef
mondeling kan aanvullen.
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2.3.5 Dressuur B
Een eenvoudige individuele dressuurproef.
De manege voorziet een persoon die de proef voorleest, maar je mag natuurlijk zelf iemand
aanduiden hiervoor. Leer toch best de proef ook uit het hoofd, de voorlezer kan zich per
ongeluk vergissen of te laat zijn met een instructie.

2.3.6 Springen B

Deze proef houdt in dat je een springparcours tot een goed einde brengt. De examinator kijkt
ook naar je houding en rijstijl. Zie bijlagen voor het parcours, de hoogtes en waarop de
examinator let.
De springproef bestaat uit het rijden van een parcours van 5 sprongen (4 hindernissen)
zonder het paard te storen. De examinator geeft een globale beoordeling en kijkt hierbij naar
de houding van de ruiter op de sprong (uit de mond en uit de rug van het paard) maar ook
naar de houding tussen de sprongen. Verder wordt er gekeken naar de manier waarop je het
parcours rijdt: juiste lijn, wending goed uitrijden, juiste galop, tempo onder controle
enzoverder.
Het foutloos rijden van het parcours betekent niet altijd dat men geslaagd is en omgekeerd
betekenen springfout(en) niet altijd dat men niet geslaagd is. Alles hangt af van de manier
waarop de kandidaat de springproef aflegt.

Opgelet : in het jaar 2022 is het niet mogelijk om het B-brevet te springen met
manegepaard. Je kan dus maximaal je brevet B Dressuur behalen.
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3
3.1

Hoe schrijf ik me in?
Kan ik deelnemen met manegepaard?

Enkel ruiters van de manege kunnen deelnemen aan de brevetafname met manegepaard. Na
inschrijving en betaling kan je bij Wouter een paard vragen. We zouden je wel willen
vragen niet boos te zijn op de manege of op het paard indien je niet zou slagen. Je hebt er
zelf voor gekozen met dat paard deel te nemen, je kent de paarden ook.
En je begrijpt ook dat een paard geen brommer is. We trachten de paarden niet extra zwaar
te belasten voor de brevetafname, maar het kan al eens voorkomen dat een paard ziek of
mank is en daardoor niet kan meelopen op de brevetafname.
Neem je deel met manegepaard, vinden we het erg belangrijk dat je voor je inschrijft goed
leest wat er van je verwacht wordt op de brevetafname, en ook dat je op tijd start met
oefenen. Vraag dus eerst aan je lesgever of je al bekwaam bent om voor het brevet van je
keuze te gaan, en schrijf in januari reeds in zodat je voldoende oefenkans hebt in de
voorbereidende lessen.

3.2

Vrijstellingen

Vrijstellingen kan je enerzijds behaald hebben bij een eerdere brevetafname. Anderzijds
geven ook sommige wedstrijdresultaten vrijstellingen op één of meerdere proeven. Deze kan
je terugvinden in bijlage 4.
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3.3

Procedure inschrijving

Inschrijven voor de brevetafname kan enkel via de website van de manege. Voor de
mensen die nog niet weten hoe dit precies verloopt, zie volgend stappenplan:
1
2
3

Surf naar onze website www.sint-jorishoeve.be.
Ga naar ‘Ruiteractiviteiten’ > ‘Kalender 2022’.
Ga naar de activiteit ‘Afname ruiterbrevetten’ en klik op ‘Nu inschrijven’.

Op de inschrijvingspagina dien je het volgende in te vullen:
•
•
•

Aan welke examens zal je deelnemen? Merk op: Deelnemen met manegepaard kan
enkel door ruiters van de manege.
Of je een boek ‘Paardrijden-ruiterbrevetten’ wil bestellen? Let op: Dit kan slechts
t.e.m. zondag 27/03/2022. Daarna kan je enkel nog via PSV je boek bestellen.
In het opmerkingenveld kan je aangeven of je al vrijstellingen hebt voor bepaalde
onderdelen (b.v. een vrijstelling voor theorie). Je moet deze vrijstellingen dan wel
kunnen voorleggen op de dag van het examen.

Voor de ruiters van de manege: Vooraleer je je inschrijft, ga bij je lesgever na of en voor
welke proeven je al klaar bent. Schrijf ruim (enkele maanden) van tevoren in zodat je
voldoende voorbereidingstijd hebt.
Als je je boek tijdens de inschrijving bestelt, kunnen wij na 27/03/2022 een groepsbestelling
doen bij PSV. Dat betekent dat je je boek half maart in de manege kan ophalen. Je hebt dan
nog anderhalve maand om de leerstof in te studeren, normaal is dat ruim voldoende. Merk
op: Wij verzenden het boek niet naar je thuisadres.
Als dit toch te laat is voor jou of wanneer je je boek liever thuis geleverd krijgt kan je via VLP
een boek bestellen. Meer informatie hierover vind je op de website van PSV.

Verzekering
Belangrijk is dat je je verzekering in orde brengt. Verzekerd zijn voor lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor deelname aan de
brevetafname. Je kan dit doen door een C- of CI-verzekering aan te vragen. Ook een
dagverzekering behoort tot de mogelijkheden. Dit kan enkel via Paardensport
Vlaanderen : lidmaatschap van de liga is immers vereist om deel te kunnen nemen aan
de brevetafname.
Informatie over de C- en CI-verzekering van PSV vind je op de website van de manege.
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3.4

Prijzen en hoe betalen?

Een examen met eigen paard kost €25, een examen met manegepaard €35. Een boek
‘Paardrijden-ruiterbrevetten’ kost €20 (indien besteld tijdens de inschrijving). Deze prijzen
zijn hetzelfde in geval van herexamen (dus als je vrijstellingen hebt).
Na de inschrijving krijg je alle betalingsinformatie op het scherm en ook per mail. Het
inschrijvingsgeld dient overgeschreven te worden op de rekening van de manege.
•
•

•

•

Bedrag: Zie hierboven.
Gegevens begunstigde:
vzw Sint-Jorishoeve
Langveldstraat 8
3380 Glabbeek
Rekeningnummer begunstigde:
IBAN: BE42068891626754
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: Afname Ruiterbrevetten 2022 [voornaam] [familienaam]

De betaling dient te gebeuren binnen 1 dag na inschrijving.
Inschrijvingen worden nadien niet meer terugbetaald, ook niet in geval van overmacht (b.v.
paard of ruiter ziek).

11

4

Hoe bereid ik het examen voor?

Neem goed de eindtermen van elke proef door en zorg dat je weet waar je staat. Begin ruim
op tijd aan de voorbereiding, wacht zeker niet af tot de laatste moment. Raadpleeg zeker ook
voor je inschrijft eerst eens je lesgever, zodat je ook zijn/haar oordeel kan horen.
De manege voorziet enerzijds voorbereidende lessen praktijk voor ruiters die nog niet
voldoende onder de knie hebben wat vereist is voor elke proef. Merk op dat deze
voorbereidende lessen enkel dienen om de puntjes op de i te zetten. Verwacht niet dat
je je proef zal kunnen door enkel aan deze voorbereidende lessen deel te nemen. Dressuur
wordt geoefend in de gewone lessen, voor springen voorziet de manege doorheen het jaar
elke maandagavond een springles toegankelijk voor halgevorderde en gevorderde ruiters
vanaf 10 jaar. Voor meer info hierover kan je ons contacteren.
Anderzijds zijn er proefexamens praktijk. Hier kan je het examen al eens simuleren, je
paard aan de piste van de manege laten wennen en je voortgang evalueren.
De voorbereidende lessen en proefexamens praktijk kunnen gevolgd worden met eigen
paard (ook van buitenaf) of met manegepaard (enkel voor ruiters die aan het brevet
deelnemen met manegepaard) en kosten €15 bij deelname met manegepaard (enkel
mogelijk voor ruiters van de manege), €10 voor een bij ons gestald paard en €11 met een
paard van buitenaf.
Tot slot voorzien we ook een GRATIS proefexamen theorie met voorbeeldvragen uit de te
kennen leerstof. Deze test wordt de moment zelf nog verbeterd en je krijgt direct je
verbeterd exemplaar mee naar huis samen met een sleutel van de oplossing. Het is dus een
ideale manier om te weten te komen of je de leerstof voldoende beheerst.
Het bestellen van een boek ‘Paardrijden-Ruiterbrevetten’ kan tijdens de inschrijving t.e.m.
27/03/2021 (zie hoofdstuk 3). Nadien kan dit enkel nog rechtstreeks bij PSV, raadpleeg
hiervoor de website van PSV.

4.1

Wanneer zijn er voorbereidende lessen?

De voorbereidende lessen vinden plaats tijdens de uren van de gewone manegelessen. Deze
lessen vallen dan uitzonderlijk weg. De manege zal de vaste lesruiters hier tijdig over
informeren per mail.
Let op: Eens ingeschreven voor een voorbereidende les kan deze niet meer geannuleerd
worden. Dit omdat het aantal deelnemers sowieso beperkt is en we omwille van de
belastbaarheid van de manegepaarden een vaste les annuleren om jullie te laten oefenen
voor de brevetafname (en dus andere ruiters moeten teleurstellen die die dag niet kunnen
komen rijden).
Let op: Zijn er 2 mensen in dezelfde les die met hetzelfde manegepaard hun brevet
afleggen, beslist de manege wie in welke les op dat paard mag rijden. Er wordt afgewisseld:
de ene les mag de ene ruiter, de andere les mag de andere ruiter.
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4.1.1 Voorbereidende lessen dressuur
Maandag 18/04/2022 | 18:00 – 19:00 uur | Dressuur A
Zaterdag 23/04/2022 | 11:00 – 12:00 uur | Dressuur B
Vrijdag 29/04/2022 | 18:00 – 19:00 | Dressuur A
Zondag 01/05/2022 | 17:00 – 18:00 | Dressuur B

Zondag 08/05/2021 | 09:00 – 10:00 uur | Dressuur A *
Zondag 08/05/2022 | 10:00 – 11:00 uur | Dressuur B *
* = Inschrijven voor deze les kan vanaf woensdag 04/05/2022 (na proefexamen dressuur).

4.1.2 Voorbereidende lessen springen
Vanaf maandag 21 maart hervatten we de springlessen op maandag 20u. Deze zullen enkel
toegankelijk zijn voor ruiters die deelnemen aan het A-brevet. Het springen B is enkel
mogelijk met eigen paard.
In onze springlessen op maandag 20u werken we tweewekelijks naar het A- of B-brevet toe
(2022 : enkel A). Vanaf maart 2022 zullen deze lessen extra inzetten op het rijden van de
betreffende brevetproeven en zullen deze gereserveerd worden voor de ruiters die
deelnemen aan de brevetafname.
Specifieke oefenlessen :
Maandag 09/05/2022 | 20:00 – 21:00 uur | Springen A *
Woensdag 11/05/2020 | 19:00 – 20:00 uur | Springen B * (enkel met eigen paard)

* = Inschrijven voor deze les kan vanaf donderdag 05/05/2022 (na proefexamen springen),
en dit in overleg met de lesgever.
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4.2

Hoe kan ik inschrijven voor de voorbereidende lessen?

Inschrijven voor de voorbereidende lessen kan enkel nadat je ingeschreven en betaald
hebt voor de brevetafname.
Schrijf dus tijdig in voor de brevetafname zodat je nog plaats hebt in de voorbereidende
lessen.
Inschrijven voor de voorbereidende lessen kan op onderstaande manier:
•

Voor ruiters van de manege: Inschrijven kan enkel via Equclub.

•

Voor ruiters van buitenaf: Je kan inschrijven door Wouter te contacteren.

4.3

Wanneer zijn er proefexamens?

Proefexamen dressuur:
Dinsdag 03/05/2022 | 18:00 – 21:00 uur | Proefexamen dressuur A+B
Proefexamen springen:
Woensdag 04/05/2022 | 14:00 – 15:00 uur | Proefexamen springen A
Woensdag 04/05/2022 | 15:00 – 16:00 uur | Proefexamen springen B (enkel met eigen
paard)
Proefexamen theorie (GRATIS):
Zaterdag 30/04/2022 14:30 – 16:00 uur | Proefexamen theorie A+B

Algemene informatie voor de proefexamens praktijk:
Enkele dagen voor het proefexamen krijg je per mail een startuur binnen de hierboven
aangegeven tijdspanne. Dat is het uur waarop je daadwerkelijk in de piste moet
verschijnen. Je paard moet dan al klaargemaakt en ingereden zijn.
Inrijden kan in onze buitenpiste, de proef vindt plaats in de binnenpiste.
Ruiteruniform is niet vereist op het proefexamen.
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4.4

Hoe kan ik inschrijven voor de proefexamens?

Inschrijven voor de proefexamens kan op dezelfde manier als voor de voorbereidende lessen.
Ook hier dient de inschrijving en betaling van de brevetafname in orde te zijn alvorens
deelname aan het proefexamen mogelijk is.
•
•

Voor ruiters van de manege: Inschrijven kan enkel via Equclub.
Voor ruiters van buitenaf: Je kan inschrijven door Wouter te contacteren.

15

5
5.1

Hoe verloopt de examendag?
Planning

Het examen vindt, zoals je wellicht al weet, dit jaar plaats op zaterdag 14/05/2022.
We hebben gekozen voor een dagindeling waarbij we steeds ruim voldoende tijd voorzien,
rekening houdend met ruiters die meerdere proeven achter elkaar moeten afleggen. Dat
betekent dat je normaal gezien voldoende tijd hebt om je paard rustig klaar te maken en in
te rijden. Dat betekent echter ook dat als je slechts enkele onderdelen moet doen, dat je dan
wel wat zult moeten wachten.
Voorzie dus de volledige dag in je agenda en probeer wat te genieten van de dag.
De planning van de examendag ziet er als volgt uit, maar kan nog wijzigen o.b.v. het aantal
inschrijvingen per proef:
Wanneer?
08:30 stipt

Waar?
Poort

09:00 – 09:45
09:45 – 10:30

Kantine

10:30 – 12:00
12:00 – 12:15

Binnenpiste

12:15 – 13:15

Binnenpiste

Wat?
Aanmelding (alle!)
ruiters
Theorie A + B

Je paard klaarmaken. De
buitenpiste kan gebruikt worden
als inrijpiste. Verbetering theorie
door examinator.

13:15 – 13:45

Dressuur A

Springen A
Middagpauze

13:45 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 15:15

Binnenpiste

15:15 – 15:45

Binnenpiste

Springen B

Poort

Proclamatie

Het springparcours wordt
opgesteld. De buitenpiste kan
gebruikt worden als inrijpiste.
Wellicht zal de examinator eerst
voor de gezamenlijke groep
deelnemers de proef uitleggen.
Administratie A-brevet door
examinator
Je paard klaarmaken. Middagpauze
voor examinator.

Dressuur B

15:45 – 16:15
16:15

Info / Opmerkingen
Aanmelden en voorleggen
bewijsstukken

Het springparcours wordt
opgesteld. De buitenpiste kan
gebruikt worden als inrijpiste.
Wellicht zal de examinator eerst
voor de gezamenlijke groep
deelnemers de proef uitleggen.
Paarden naverzorgen.
Administratie B-brevet door
examinator.
De uitslag van alle examens wordt
door de examinator
bekendgemaakt.
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De volgorde van de ruiters voor de proeven wordt op de dag zelf bekendgemaakt en krijg je
direct na het afleggen van de theorieproef. Je krijgt dan een startuur per proef. Dat is het
uur waarop voorzien wordt dat je daadwerkelijk je proef zal afleggen. Je paard moet tegen
dan natuurlijk grondig gepoetst, opgezadeld en ingereden zijn. Voor manegepaarden raden
we aan een 20-tal minuten op voorhand in de inrijpiste te verschijnen.

5.2
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Belangrijke praktische informatie
Vergeet niet dat je je altijd om 08:30 uur moet aanmelden en je bewijsstukken
voorleggen, ook als je pas later moet starten met je eerste proef.
De kantine opent bij de aanvang van de dressuurproef, rond 10u30. ’s Middags zullen er
broodjes en verse soep te koop zijn.
De proclamatie volgt aan het einde van de examendag. Uitzondering: Als je A- en Bbrevet op dezelfde dag aflegt en je niet geslaagd bent voor het A-brevet kan je niet
starten met het B-brevet. De examinator zal je dit mededelen voor de aanvang van de
proeven voor het B-brevet.
Als je geslaagd bent, kan je je brevet ongeveer een maand later in de manege komen
afhalen. Als je niet geslaagd bent, krijg je je eventuele vrijstellingen direct mee naar huis
bij de proclamatie. Het bekwaamheidsattest of dressuurlicentie (attest B-dressuur) krijg
je ook direct mee naar huis.
Bij de aanvang van de springproeven is het erg waarschijnlijk dat de examinator
iedereen in de piste roept (zonder paard) om gezamenlijk het parcours door te nemen.
Zorg daarom dat er op dat moment iemand bij je is om je paard vast te houden.
Rij je proeven met verschillende paarden is het aan te raden iemand mee te nemen
die je kan helpen met het klaarmaken van de paarden.
Ruiters met een wit manegepaard dienen de avond voordien het paard te komen
wassen zodat het paard vlekvrij is. Op de dag van het examen is het niet aan te raden
dat je dit er nog moet bijnemen.
Wie bij de inschrijving heeft aangegeven geldige vrijstellingen (“bevestiging van
resultaten”) te hebben, moet deze voorleggen op de dag van het examen. Dit kan ook
een Bekwaamheidsattest of Dressuurlicentie PSV (“attest B-dressuur”) zijn. Indien de
vrijstelling niet geldig is of b.v. thuis vergeten werd, moet het volledige examen toch
afgelegd worden.
Ruiters die hun Ruiterbrevet B afleggen dienen hun behaald Ruiterbrevet A te tonen of
dezelfde dag af te leggen. Indien je je Ruiterbrevet A b.v. thuis vergeten bent, is het
mogelijk dat de examinator je zal weigeren of je zal vragen het Ruiterbrevet A ook
opnieuw af te leggen.

17

6

Uitrusting paard en ruiter

In bijlage vind je een samenvatting van het reglement betreffende de uitrusting van paard en
ruiter. Ruiteruniform is niet verplicht, maar wel wenselijk (zeker voor het Ruiterbrevet B of
Dressuurlicentie PSV). Je moet wel sowieso verzorgde ruiterkledij dragen. Ook je paard moet
netjes en verzorgd zijn. Bitloos rijden is niet toegestaan voor dressuur, wel voor springen.
Let op: Een paard mag max. door 2 verschillende ruiters bereden worden. Een ruiter mag
natuurlijk wel meerdere proeven afleggen met hetzelfde paard, maar het paard mag in totaal
max. 4 proeven lopen.

18

7
7.1

Bijlagen
Dressuurproeven + waarop let de examinator

7.1.1 A-brevet
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7.1.2 B-brevet
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7.2

Springparcours en hoogtes + waarop let de examinator

7.2.1 A-brevet
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7.2.2 B-brevet
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7.3

Samenvatting belangrijkste items FEI-reglement

7.3.1 Uitrusting ruiter

7.3.2 Uitrusting paard

De examinator heeft steeds het recht om een kandidaat uit te sluiten wanneer hij/zij merkt
dat een paard mankt, oververmoeid is of gekwetst is. Ook paarden die wondjes vertonen ten
gevolge van sporen, zweep of bitten zullen door de examinator worden uitgesloten van het
examen.
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Het uitgebreid reglement kan geraadpleegd worden via de websites van de federaties.

1. Toegestane bitten dressuur
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2. Toegestane bitten jumping
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7.4

Vrijstellingen o.b.v. wedstrijdresultaten

DRESSUUR
Niveau
A-brevet
B-brevet

Min. 4x een resultaat van 60% behaald hebben.
LRV
VLP
Internationaal
B1
Niveau 0
//
B1
Niveau 0
//
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