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1 Toepassingsgebied
Niet alle gevallen kunnen worden voorzien in dit reglement.
DIT
REGLEMENT
IS
EEN
UITBREIDING
VAN
HET
NATIONAAL
DRESSUURREGLEMENT, bijgevolg moet dit samen bekeken worden.
Het VLP-dressuurreglement is van toepassing voor de communautaire en
(sub)provinciale dressuurwedstrijden. Indien van toepassing werden de
artikelnummers van het Nationaal Dressuurreglement gebruikt.
Ingeval van onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, behoort de terreinjury
een beslissing te nemen in een sportieve geest die zo nauw mogelijk aansluit met
de geest van dit reglement, het Nationaal Dressuurreglement, het Algemeen KBRSF
reglement en de FEI reglementen.
Veel leesgenot !
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2 Algemeenheden
Teneinde op de hoogte te zijn van alle desbetreffende bepalingen, wordt aan
eenieder die betrokken is bij Dressuurwedstrijden ten zeerste aangeraden zich het
FEI Dressuur wedstrijdreglement aan te schaffen (zie www.fei.org), alsook het
nationale reglement (www.vlp.be) .
De provinciale reglementen moeten streven naar een maximale conformiteit met de
VLP reglementen.

2.1 Inleiding
Alle Provinciale en Subprovinciale dressuurwedstrijden moeten voldoen aan de
bepalingen overeenkomstig de hierna volgende voorschriften en artikels.

2.2 Algemene voorschriften
De officiële wedstrijden zijn ingeschreven in de officiële kalender als CDN, CDV of
CDRV.
De organisatie ervan is enkel voorbehouden aan verenigingen aangesloten bij de
Vlaamse Liga Paardenport. (zie huishoudelijk reglement – art. 2.1 en 2.2.).
Om een kampioenschap te mogen inrichten, moet de organisator het seizoen
voordien een CDN of CDRV ingericht hebben en over de nodige installaties
beschikken.

2.2.1

Provinciale dressuurwedstrijden

De officiële proeven tem niveau 3 en de dressuurproeven op muziek van het niveau
1, 2 en 3

2.2.2

Subprovinciale dressuurwedstrijden

De officiële proeven tem niveau 0.

2.2.3

Voorlezen van de proeven

De proeven kunnen enkel voorgelezen worden in de taal van de ruiter en dit enkel
onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer mag zijn persoonlijke
voorlezer hebben. Enkel de officiële termen van de proef mogen worden gebruikt.

Dressuurreglement 2017

6

3 Wedstrijden
3.1 Niveaus, proeven, en piste afmetingen
Niveau
0

Proeven
I.1 – I.2 – I.3
kür initiatie

Piste afmetingen
20 m x 40 m

1

N1.1 – N1.2 – N1.3
Kür niveau 1

20 m x 40 m

2

N2.1 – N2.2 – N2.3
kür niveau 2

20 m x 40 (of 60) m

3

N3.1 – N3.2 – N3.3 – N3.4 20 m x 40 (of 60) m
N3P.1 – N3P.2 – N3P.3 –
20 m x 40 (of 60) m
N3P.4
20 m x 40 m
Kür niveau 3 pony’s
Kür niveau 3 paarden

Jonge paarden

4-jarige
5- en 6-jarigen

20m x 40
20 m x (of 60) m

3.2 Kledij
Het is wenselijk dat de ruiters correct gekleed zijn voor en na de proef en verplicht
tijdens de proef. Wanneer zij niet rijden kunnen de ruiters hun stadskledij dragen.
Bij het dragen van een rijbroek horen steeds laarzen.

3.2.1 Wedstrijdkledij voor burgers
 De zwarte, donkerblauwe of jas in een andere discrete kleur is verplicht.
De rijrok is verboden op provinciale wedstrijden;
 Witte of gemskleurige rijbroek is verplicht;
 Handschoenen zijn verplicht en dienen wit, gemskleurig of het kleur van de
jas te hebben;
 Een das of jachtdas is verplicht en dient overwegend wit, gemskleurig of in de
kleur van de jas te zijn;
 Laarzen zijn verplicht en dienen zwart of de kleur van de jas te zijn;
 Een ruiter moet, om veiligheidsredenen, een goedgekeurde beschermhelm, in
een discrete kleur, dragen van zodra men een paard bestijgt;
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 Zomeruniform is verboden tijdens de dressuurproef. In de inrijpiste is het wel
toegestaan.

3.2.2 Wedstrijdkledij voor militairen en politie
Overeenkomstig uniform

3.2.3 Sporen
 Voor ponyruiters is het dragen van sporen ten allen tijde facultatief, indien
toch gedragen mogen de sporen niet langer zijn dan 3,5 cm en zijn wieltjes
verboden.
 In de proeven “jonge paarden) voor 4 -jarige paarden, zijn sporen eveneens
facultatief
 In de proeven “jonge paarden” voor 5- en 6-jarige paarden en vanaf niveau 1
(paarden) zijn de sporen verplicht.

3.2.4 Rijzweep
De rijzweep wordt toegelaten voor de proeven beneden de FEI-proeven, alsook FEIproeven jonge paarden (min. 0,80 m – max. 1.20m voor de paarden en 1m voor de
pony’s). Het gebruik ervan is toegelaten in de paddock, welke proef men ook rijdt.

3.2.5 Bodyprotector
Om veiligheidsredenen is een bodyprotector toegelaten.

3.3 Optoming
3.3.1 Hoofdstel





Niveau 0 en 1: trens verplicht
Niveau 2 en 3: trens of stang-en-trens
Pony’s en proeven “jonge paarden” steeds met trens
Trens minimum 1 cm dik (gemeten aan de ringen), voor jonge paarden
minimum 1,4 cm dik

3.3.2 Zadel





Dressuurzadel is gewenst.
Het veelzijdigheidszadel is toegelaten tot en met nveau 3
Een staartriem is toegelaten voor pony’s van niveau 0
Zadelonderleggers moeten overwegend wit of gemskleurig zijn
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3.3.3 Beenbescherming
 Bij het inrijden zijn bandages, pijpkousen en springschoenen (om het even
welke kleur) toegelaten, zij zijn echter verboden in de proef (vanaf het
rondrijden rond de piste)
 Voor de prijsuitreikingen moet de beenbescherming wit of zwart zijn.

3.3.4 Oorkapjes en pollennetjes
 Oorkapjes zijn altijd toegelaten en mogen van geluidwerende materie
gemaakt zijn. Oordoppen zijn enkel toegelaten tijdens een prijsuitreiking.
De oorkapjes moeten van discrete kleur en design zijn en mogen niet
vastgemaakt zijn aan de neusriem.
 Het pollennetje (neus en/of ogen) is niet toegelaten

3.4 Inschrijvingen en hun gevolgen
De inschrijvingen gebeuren uitsluitend volgens de procedure in voege in de VLP of
(sub)provinciale.

3.4.1 Bevestiging deelname en hoofdstelnummer
De organisatoren moeten een secretariaat openstellen waar :
 de ruiters hun deelname moeten bevestigen en dit ten laatste 15 30 minuten
vóór aanvang van de respectievelijke proeven.
 een tijdens de hele wedstrijd geldig hoofdstelnummer zal meegedeeld worden
aan elke combinatie ruiter/paard. Het dragen van dit identificatienummer
(hoofdstel of zadeldoek), meegebracht door de ruiter, is verplicht vanaf de
aankomst en tot het einde van de wedstrijd (zelfs indien het paard aan de
hand wordt gehouden).

3.4.2 Paspoort
Het paspoort van de pony / paard moet steeds ter beschikking gehouden worden op
een wedstrijd. (o.a. bewijs van identiteit en inenting)

3.4.3 Gebruik van camerabeelden door VLP
 Er kan op niet nader bepaalde wedstrijden, georganiseerd onder VLP-noemer
(alle niveaus), een camera geïnstalleerd worden ten behoeve van de
opfrissingscursussen, cursussen en examens voor kandidaat- juryleden en
stewards VLP.
 De camera zal tijdig op een strategische plaats opgesteld worden, zodanig dat
de proef noch de voorbereiding ervan zal verstoord worden.
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 De camerabeelden mogen nooit gebruikt worden om een beroep aan te
tekenen tegen de bepunting van de proef, noch door de deelnemers, noch
door de liga of aanverwante federaties, noch door eender wie met de sport te
maken heeft.
 De VLP verbindt zich ertoe de beelden niet publiek te publiceren, noch op de
eigen of andere websites, noch op sociale media of op eender welk ander
gespreksforum.
 VLP blijft intellectueel en materieel eigenaar van het beeldmateriaal. De
beelden mogen derhalve niet zonder toelating van VLP gekopieerd of
verspreid worden.
 Door in te schrijven voor een VLP-wedstrijd (inclusief CDN) is de ruiter
impliciet akkoord met dit reglement (en dus ook onderhavig artikel) en
verbindt de ruiter zich ertoe geen bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik
van de beelden door de VLP. Desalniettemin kan de ruiter, op de wedstrijd
zelf, alsnog vragen om de opgenomen beelden naderhand te wissen en niet te
gebruiken voor bovengenoemde opleidingsdoelen. De betrokken jury (in C)
van de proef, zal dit onverwijld doorgeven aan VLP via mail naar aline@vlp.be

3.4.4 Bijzondere bepalingen en beperkingen
 Pony’s mogen slechts deelnemen aan de proeven voor paarden tot het niveau
3 inbegrepen.
 De paarden/pony’s moeten minimum 4 jaar oud zijn (de leeftijd wordt
berekend vanaf de 1ste januari van het geboortejaar). Zij mogen in twee
opeenvolgende niveaus deelnemen.
 Pony’s die deelnemen aan de nationale proeven (paarden) moeten minimum 5
jaar oud zijn.
 Ter gelegenheid van een wedstrijd, kan een paard van een ingeschreven
combinatie vervangen worden door een ander, het welke niet is ingeschreven
voor de betrokken wedstrijd, mits voldaan aan de handicappunten van de
combinatie voor deze proef en vermits het paard correct geïmmatriculeerd is.
(bewijs meenemen).
 Ter gelegenheid van een wedstrijd, kan de ruiter van een ingeschreven
combinatie vervangen worden mits het respecteren van de beperkingen
tijdens éénzelfde wedstrijddag
 Beperkingen tijdens éénzelfde wedstrijddag:
- Een combinatie ruiter/paard mag aan maximum twee proeven deelnemen.
De niveaus moeten opeenvolgend zijn (behalve in het geval dat één van de
twee proeven een Kür is).
- Een ruiter mag slechts 8 dressuurproeven voorstellen, maar enkel 2x
dezelfde proef met uitzondering voor de proeven jonge paarden.
De organisator zal dan niet meer de verplichte termijn tussen 2 proeven
moeten respecteren
- Een paard mag slechts eenmaal in een proef voorgesteld worden en
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maximum in twee verschillende proeven. Een combinatie mag maar op
éénzelfde wedstrijd per dag optreden zelfs indien hij/zij met zijn/haar
paard/pony maar één proef rijdt.
- enkel de ruiter welke de proef voorstelt mag het paard voorbereiden voor
die proef.

3.4.4.1

EEN NIEUWE COMBINATIE

Een nieuwe combinatie ruiter/paard mag inschrijven op het niveau naar keuze.
Evenwel:
 Een deelnemer (inclusief para-equestrian graad 4) die reeds heeft
deelgenomen aan een proef van niveau St. Georges of hoger en die een nieuw
paard berijdt dat reeds voorgesteld werd in een proef van één van deze
niveaus, zelfs in het buitenland, mag niet lager dan niveau 4 starten.
 Een para-equestrian van graad 4 mag starten in de provinciale proeven van
niveau 3 tot het moment dat deze in de para-equestrian van graad 4, 2 x 62
% heeft behaald, daarna uitsluitend para-equestrian of nationaal niveau. Een
para-equestrianruiter van graad 4 die start in de provinciale proeven van het
niveau 3 is nooit startgerechtigd op een provinciaal kampioenschap.
 Een ruiter die nooit een proef niveau 5 of hoger voorgesteld heeft en die een
paard berijdt van niveau internationale proeven, moet rijden op niveau 2 of
hoger als hij Junior of Young Riders is, of op niveau 3 of hoger als hij Senior
is.
 Een ruiter die reeds een proef van niveau St. Georges of van een hoger
niveau gereden heeft, mag niet meer deelnemen in de proeven van niveau 0.
Zij mogen wel meerijden in de specifieke provinciale proeven voor de jonge
paarden. Ruiters die al St Georges gestart zijn mogen met een ander paard
wel de inrijproef van het niveau 1 starten, ook al is dit een E-proef, indien
deze als aparte inrijproef voor de A-proef wordt georganiseerd.
Voor de toepassing van deze regels komen alleen de resultaten in aanmerking die
behaald zijn gedurende officiële wedstrijden – CDN, CDV en CDRV
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3.4.4.2 FEI PROEVEN SAMEN MET LAGERE PROEVEN
Ponyruiters, Juniors en Young Riders die de FEI proeven van hun categorie
voorstellen, kunnen ook deelnemen aan proeven met hetzelfde paard/pony op
voorwaarde dat:
 Dit gebeurt in het kader van een andere CDN – CDRV;
 Het niveau van deze proeven niet lager is als:
- voor de pony’s niveau 3, waarvan niveau 2 geldt als inrijproef van niveau 3.
- Juniors en young riders niveau (niveau 4 & 5) mogen niet deelnemen aan
provinciale wedstrijden.
 De bedoeling is louter de mogelijkheid te bieden om aan proeven van hoger
niveau deel te nemen

3.5 Licenties, immatriculaties en inentingen
3.5.1 Licenties
 De licentie is verplicht voor alle deelnemers. Elke persoon die deelneemt aan
een subprovinciale, provinciale of nationale dressuurwedstrijd, is verplicht zijn
jaarlijkse vergunning te tonen op verzoek van de organisator.
 Een ruiter met een nationale licentie mag ook deelnemen aan provinciale
wedstrijden, tenzij anders vermeld in de desbetreffende reglementeringen.
 Buitenlanders die in België wonen en die een Belgische licentie hebben: zie
Algemeen FEI reglement.
 Een buitenlandse ruiter, niet resident, mag deelnemen aan een CDN, CDV of
CDRV indien hij de schriftelijk toelating heeft van zijn NF, van de VLP en van
de organisator. Deze schriftelijke toelating moet de exacte periode bepalen.

3.5.2 Immatriculatie en inentingen
 Elk paard/pony moet geïmmatriculeerd zijn bij de KBRSF om te mogen
deelnemen aan wedstrijden (uitgezonderd proeven voor D02-licenties). Voor
de ruiters met een D02 licentie is de immatriculatie van zijn paard/pony
verplicht wanneer hij on-line inschrijft, deze immatriculatie is gratis.
 De immatriculatiekaart en het bewijs van inenting van het paard moeten op
verzoek van de organisator kunnen voorgelegd worden.
 Pony’s moeten een meetbewijs kunnen voorleggen tem de leeftijd van 8 7
jaar (1m48 zonder ijzers of 1m49 met ijzers).
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3.6 Selecties, kwalificaties en handicappunten
3.6.1 Handicappunten
 Elke combinatie ruiter/paard behoort tot een bepaald niveau. Zij moet een
proef voorstellen van dit niveau.
 Dit handicapsysteem wordt gevolgd op alle officiële provinciale wedstrijden
(niet op de subprovinciale proeven).
 Op eenzelfde wedstrijddag mag dit paard/pony ook een tweede proef
voorstellen, van het onmiddellijk lager niveau.(*) Deelname aan slechts de
laagste proef is niet toegestaan.
 Slechts de handicap procenten van het niveau van de hoogste proef wordt in
aanmerking genomen voor de handicap. Op de Kür worden er geen
handicappunten geteld. Voor niveau 0 het initiatieniveau zijn de proeven I.2
en I.3 de handicapproeven, voor de proef I.1 worden geen handicappunten
geteld.
 De handicappunten geregistreerd tot en met de datum van de inschrijvingen
voor een wedstrijd, zijn enkel en alleen geldig.
 In geval een combinatie ruiter/paard verandert van niveau (vrijwillig of
onvrijwillig), dan worden de punten van alle niveaus teruggebracht op nul.
 Een combinatie die gedurende twee seizoenen of meer afwezig is, kan de
competitie, indien gewenst, hernemen op een hoger niveau, mits VLP daarvan
te verwittigen. Indien de ruiter op hetzelfde niveau blijft, blijven ook de
handicappunten.
 Elke ruiter is verantwoordelijk voor zijn handicap.
 Hij mag in geen geval deelnemen aan een proef waarvoor hij niet
gekwalificeerd is.
(*) Specifiek voor niveau 0 moet een combinatie steeds de I.2 of I.3 voorstellen.
Het is niet toegelaten dat een combinatie (=ruiter/paard) enkel de I.1 voorstelt.
3.6.1.1

OVERGANG NAAR HOGER OF LAGER NIVEAU

Wanneer een combinatie ruiter/paard:
 een POSITIEF saldo op dit niveau behaald heeft van 15 punten => toelating
om over te gaan naar een hoger niveau
 een POSITIEF saldo op dit niveau behaald heeft van 30 punten =>
verplichting om over te gaan naar een hoger niveau in het daaropvolgende
jaar. (**)
 een NEGATIEF saldo op dit niveau behaald heeft van 10 punten =>
verplichting naar een lager niveau te zakken.
 Op niveau 3 is er geen maximum aantal handicappunten, dus geen
verplichting om naar niveau 4 of FEI Pony’s over te gaan.
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 Online zal de combinatie op het hogere niveau met 0 punten vermeld worden,
maar indien de combinatie (nog) niet wil verhogen dan kan deze offline
inschrijven.
(**) Bvb indien in 2010 een combinatie 30 punten of meer kreeg, dan mocht de
combinatie in 2010 op dit niveau blijven rijden, maar in 2011 wordt het
handicapniveau verhoogd.

3.6.1.2

PUNTEN TOEKENNING

Percentages

Toekenning van

70 % of meer

5 positieve punten

68 % tot 69,99 %

4 positieve punten

66 % tot 67,99 %

3 positieve punten

64 % tot 65,99 %

2 positieve punten

62 % tot 63,99 %

1 positief punt

50 % tot 61,99 %

0 punten

45 % tot 49,99 %

1 negatief punt

40 % tot 44,99 %

3 negatieve punten

onder de 40 %

5 negatieve punten

uitsluiting door jurybeslissing

5 negatieve punten

vrijwillig verlaten van de piste, opgave, uitsluiting 0 punten
door kwetsuur paard

3.7 Kalender en voorprogramma
Bij de samenstelling van de kalender hebben de Kampioenschappen
(Interprovinciaal kampioenschap voor paarden en pony’s) voorrang op alle andere
dressuurwedstrijden, voor wat betreft de keuze van hun data en hun sportief
belang. Men zal toezien dat de finale van de Youngsters Cup niet samenvallen met
de finales van elke provinciale.
De voorprogramma’s (zie ook nationaal reglement) van de CDRV worden door de
provinciales ingevuld in Equidata, waardoor iedereen deze kan raadplegen (en
online inschrijven) op www.equibel.be.
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3.8 Prijzen
 Geldprijzen (1 per 4 deelnemers) zijn verplicht voor alle proeven. De
verdeling van de geldprijzen, op basis van 1 geklasseerde op 4 deelnemende
combinaties.
 Erelinten: minimum 1 op 4 starters.
 Een afzonderlijk klassement is verplicht voor de combinaties ruiter/pony vanaf
3 deelnemende pony’s in de proef.
 Wanneer er geen drie combinaties ingeschreven zijn in een proef is de
organisator niet verplicht bekers, linten, stalplaten en geldprijzen uit te delen.
 De geklasseerde combinaties ruiter/paard zijn verplicht deel te nemen aan de
prijsuitreiking.
 Afwezigheid brengt automatisch het verlies van het behaalde klassement en
prijzen met zich mee tenzij aan de organisator een geldige reden werd
opgegeven (enkel de organisator kan dit beoordelen).
 Ruiters van hengsten of paarden met moeilijk gedrag tijdens de
prijsuitreiking, kunnen aan de voorzitter van de jury van de proef, vrijstelling
vragen.
 De kleding en de optoming moeten zijn zoals in de proef maar witte of zwarte
of gemskleurige bandages en springschoenen zijn toegelaten.
 Gebeurt de prijsuitreiking niet te paard, dan blijft toch de wedstrijdkledij
verplicht.
 Prijzen zullen niet worden overhandigd indien de ruiter niet in correcte
ruiteruniform is.

Dressuurreglement 2017

15

3.9 Sancties
Sancties moeten worden opgelegd in geval van overtreding van de VLP-statuten en
reglementen of in geval van inbreuken op de algemene aanvaarde principes van
houding, rechtvaardigheid en sportiviteit en in het bijzonder in de volgende
gevallen:
 indien er een onredelijk voordeel uit voortvloeit voor de overtreder;
 indien er materiële schade uit voortvloeit voor ieder ander persoon of
betrokken organisme;
 indien het gaat over gelijk welke slechte behandeling van paarden;
 indien de waardigheid of de integriteit van eender welk persoon betrokken bij
de sport worden aangetast;
 indien het gaat om bedrog, geweld, misbruik of andere gelijkwaardige
delicten. Men zal ook de combinatie daarvoor uitsluiten.
De juryvoorzitter van een proef kan een deelnemer uitsluiten in gevolge de gevallen
voorzien in het nationaal dressuurreglement.

3.10 Jury
Het is aangeraden om, indien mogelijk, de proeven te jureren met 2 jury’s. Maar dit
is niet verplicht voor de proeven tem niveau 3.
De juryleden mogen tot 50 proeven jureren wanneer de proeven op een 20mx40m
piste gereden worden.

4 Interprovinciaal kampioenschap,
individueel en per ploeg, voor
paarden en pony’s
4.1 Algemeen
Het interprovinciaal kampioenschap individueel en per ploeg en de Youngsters Cup
voor pony’s wordt verplicht gelijktijdig (in hetzelfde weekend) ingericht voor de
paarden, alsook voor de pony’s en staat enkel open voor ploegen komende uit
iedere provincie van de VLP.
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4.1.1 Organiserende provinciale
De provinciale die op haar vraag de organisatie van het kampioenschap toebedeeld
krijgt, is volledig verantwoordelijk voor de inrichting d.w.z. accommodatie,
administratie, sportief verloop, correctheid van de uitslagen, protocols, enz.
Zij blijft hiertoe in overleg met de andere provinciale groeperingen en kan geen
eenzijdige beslissingen nemen met betrekking tot de toepassing van de
reglementaire voorschriften. De inrichter kan geen enkele beslissing nemen met
betrekking tot afwijzing of wijziging van het gehele of een gedeelte van het
Kampioenschap.
Om de 5 jaar organiseert iedere provinciale beide finales:
 Zaterdag : Interprovinciaal kampioenschap
 Zondag : Youngsters cup pony’s
De finales gaan door in het laatste weekend van augustus.

4.1.2 Comité
Bij onvoorziene gebeurtenissen die het verloop van het Kampioenschap in het
gedrang zouden kunnen brengen zal, na verwittiging aan het secretariaat van de
provinciale groeperingen, een comité samengeroepen worden bestaande uit één
afvaardiging van iedere provinciale groepering, de organisator en de
ploegafgevaardigde van elke provinciale. De beslissingen genomen door dit comité
zijn bindend voor de inrichter.

4.1.3 Sponsoring
De sponsoring aan de inrichter aangeboden door de Liga kan verminderd of
helemaal niet toegekend worden bij een onwaardige organisatie of bij het niet
opvolgen van de beslissing genomen door het comité.
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4.2 Deelnamevoorwaarden
De proeven zijn enkel opengesteld voor ruiters met een vergunning “03” die in het
huidige jaar geen nationale proeven gereden hebben in een olympische discipline
(jumping, dressuur, eventing), uitgezonderd de ruiters met een hogere licentie die
enkel proeven jonge paarden of geen proeven gereden hebben op nationaal niveau
worden ook toegelaten.
Bij de pony’s mogen ruiters met een vergunning “02” deelnemen op niveau 0. Paraaequestrian deelnemers van graad 4 mogen in geen geval deelnemen aan het
interprovinciaal kampioenschap.
Iedere combinatie moet hebben deelgenomen aan minimaal 3 officiële provinciale
wedstrijden van het huidige jaar en tot de sluitingsdatum van de definitieve
inschrijvingen. Waarvan 2 provinciale wedstrijden in de eigen provinciale. Een van
deze wedstrijden mag verreden zijn binnen de Youngsters Cup.

4.2.1 Selectie
De selectie van de ruiters gebeurt door iedere provinciale voor de ruiters van haar
provincie in overleg met zijn liga en met inachtneming van art.1.2, met dien
verstande dat de ruiter over een licentie moet beschikken die afgestempeld is door
een club van zijn provincie voor het lopende jaar. De Dressuurcommissie zal hierop
toezien.

4.2.2 Handicapniveau
Iedere combinatie ruiter/paard of ruiter/pony neemt deel aan de proeven van het
niveau waarvoor ze zich volgens haar handicap, op het ogenblik van de principiële
sluitingsdag
van
de
inschrijvingen
heeft
gekwalificeerd.
De combinaties op niveau 3 mogen de 30 punten tijdens het lopende jaar
overschreden hebben, maar de combinaties op niveau 3 mogen de 30 punten niet
overschreden hebben in vorige jaren (in deze situatie kan de combinatie op niveau
3 niet meerijden).

4.2.3 Deelnemers
 Iedere provinciale groepering mag maximaal 12 ruiters afvaardigen voor het
Interprovinciaal Kampioenschap Paarden;
- 4 in niveau 1
- 4 in niveau 2
- 4 in niveau 3 (voor het individueel kampioenschap)
 Een ruiter mag slechts deelnemen met één paard.
 Iedere provinciale groepering mag voor elke categorie een reserve aanduiden
die enkel mag deelnemen aan de proeven indien één van de 4 ingeschreven
combinaties niet kan starten.
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 Iedere provinciale groepering mag maximaal 12 ruiters afvaardigen voor het
Interprovinciaal Kampioenschap Pony’s;
- 4 in niveau 0
- 4 in niveau 1
- 4 in niveau 2 (voor het individueel kampioenschap)
 Een ruiter mag slechts deelnemen met één pony.
 Iedere provinciale groepering mag voor elke categorie een reserve aanduiden
die enkel mag deelnemen aan de proeven indien één van de 4 ingeschreven
combinaties niet kan starten.

4.3 Inschrijvingsvoorwaarden
 De combinaties moeten nominatief ingeschreven zijn (met max. 2 reserves)
één week vóór de definitieve inschrijvingen.
 De ploegleider van ieder provinciale is gehouden, 15 minuten vóór de
aanvang van de eerste proef van iedere categorie, zijn ruiters te bevestigen.
 Het inschrijvingsgeld per deelnemer en per proef bedraagt €12.

4.4 De wedstrijd
4.4.1 De proeven
De proeven voor het Interprovinciaal Kampioenschap Paarden zijn onderverdeeld in
3 categorieën. Alle proeven worden verreden op een piste van 20m x 40m.
 Kampioenschap per ploeg
Niveau 1
2 proeven niveaus 0 Initiatieproef en 1 ( I.2 – N1.2 )
Niveau 2
2 proeven niveaus 1 en 2 ( N1.3 – N2.2 )
 Individueel kampioenschap
Niveau 3
2 proeven niveaus 3 ( M4 N3.3 + Kür niv.3 )

4.4.1.1

PONY’S

De proeven voor het Interprovinciaal Kampioenschap Pony’s zijn onderverdeeld in 3
categorieën:
 Kampioenschap per ploeg
Niveau 0
2 proeven niveaus 0 ( E5 – E7 )
Niveau 1
2 proeven niveaus 0 en 1 ( E7 – A7 )
 Individueel interprovinciaal kampioenschap
Niveau 2
2 proeven niveaus 2 ( A6 – L7 )
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4.4.2 De jury
Iedere proef tellende voor het kampioenschap, zal beoordeeld worden door 3 jury’s.
Voor het kampioenschap wordt een “long list” van juryleden minstens 3 maand voor
aanvang van de wedstrijd door de inrichter voorgesteld aan de VLP
dressuurcommissie die daarin zijn keuze maakt.
Zelfde regeling voor iedere kampioenschappen (interprovinciales + Youngsters Cup)
zoals nationaal: Door de VLP commissie aangesteld mits de inrichter de aangeduide
juryleden aanvaardt.

4.4.3 De beroepsjury
De beroepsjury zal bij het interprovinciaal kampioenschap bestaan uit één
afgevaardigde, aangeduid door de inrichter en twee leden aangeduid door de
organiserende provinciale groepering.

4.4.4 Het resultaat
4.4.4.1

PER PLOEG

Het resultaat van de ploeg wordt bekomen na optelling van de procenten van de 2
proeven die elke ruiter voorgesteld heeft, door optelling van de 2 beste resultaten
van de deelnemers in categorie 1, de 2 beste resultaten van de deelnemers in
categorie 2.
Wordt uitgeroepen tot Kampioen per ploeg de provinciale die het beste eindresultaat
behaald heeft, in geval van ex-aequo zal het beste gecombineerde resultaat in
categorie 2 doorslaggevend zijn.

4.4.4.2

INDIVIDUEEL

Het resultaat van een combinatie wordt bekomen door de optelling van de
procenten, bekomen in de 2 proeven van zijn categorie.

4.4.4.3

INDIVIDUEEL INTERPROVINCIAAL KAMPIOEN PAARDEN

Wordt uitgeroepen tot individueel kampioen de ruiter die het beste resultaat
bekomt, na optelling van zijn procenten behaald in de proeven van zijn categorie
(niveau 3).
In geval van ex-aequo zal het resultaat behaald in de proef Kür niveau 3 bepalend
zijn.

4.4.4.4

INDIVIDUEEL INTERPROVINCIAAL KAMPIOEN PONY’S

Wordt uitgeroepen tot individueel interprovinciaal kampioen de ruiter die het beste
resultaat bekomt, na optelling van zijn procenten behaald in de proeven van zijn
categorie (niveau 2).
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In geval van ex-aequo zal het resultaat behaald in de hoogste proef bepalend zijn.
Indien er nadien nog een ex-aequo is, is de algemene beoordeling van de hoogste
proef doorslaggevend.

4.4.5 Prijzen (zie aanpassingen dressuurregelement)
Buiten het klassement van de kampioenschappen zal er een klassement worden
opgemaakt voor iedere proef (één geklasseerde per 4 deelnemers).
In iedere proef: beker aan de winnaar, erelinten en geldprijzen aan alle
geklasseerden. Het bedrag van de volgprijzen moet minimum het inschrijvingsgeld
bedragen. Het totaal van de uitgekeerde geldprijzen zal minstens gelijk zijn aan de
pool van de inschrijvingen.
In het individueel kampioenschap beker en miss-lint aan de eerste, medailles aan
de 3 eersten en erelinten aan de geklasseerde.
Aan de uitslag van het individueel kampioenschap zijn geen geldprijzen verbonden.
In het kampioenschap per ploeg één beker, 8 verkleinde modellen en 8 miss-linten
aan de winnende ploeg, medailles en erelinten voor alle effectieve leden van de 3
geklasseerde ploegen.
Aan de uitslag van het ploegenkampioenschap zijn geen geldprijzen verbonden.
Prijzengelden worden uitbetaald volgens onderstaande prijzentabel:
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5 Youngsters Cup
5.1 Algemeen
 De Youngsters Cup heeft als doel binnen Vlaanderen de pony- en
paardendressuur te stimuleren en te ontwikkelen, waarbij het zal bijdragen
tot selectiecriteria en kadervorming naar het nationaal en internationaal
rijden.
 De Youngsters Cup bestaat elk uit 3 selectiewedstrijden binnen iedere
provinciale plus de finale, welke in competitieverband worden verreden onder
de auspiciën van de VLP. De VLP dressuurreglementen zijn van toepassing.
 De wedstrijdkalender van de Youngsters Cup wordt samengesteld door de VLP
“dressuurwerkgroep pony’s- paarden” in samenspraak met de 5 provincies en
de afgevaardigde van de VLP-Dressuurcommissie. door de 5 provinciales.
 Afwijkingen van het reglement zijn alleen mogelijk met toestemming van de
VLP-Dressuurcommissie, afgevaardigde van de dressuurwerkgroep en de
projectsponsor, in zaken waarin niet wordt voorzien beslissen deze.

5.2 Deelname basiswedstrijden
 Zijn startgerechtigd: de ruiters met VLP-licentie 3 of 6 of 8.
De combinaties op niveau 3 mogen de 30 punten tijdens het lopende jaar
overschrijden, maar de combinaties op niveau 3 mogen de 30 punten niet
overschreden hebben in vorige jaren (in deze situatie kan de combinatie op
niveau 3 niet meerijden).
 Ruiters die reeds internationaal gestart zijn bij pony’s en junioren mogen
deelnemen vanaf niveau 0, young riders, mogen deelnemen vanaf niveau 1.
 De ponyruiters in de Youngsters Cup moeten in het lopende jaar minimum de
leeftijd van 8 jaar bereiken en maximum 16 jaar (tem het jaar waarin de
ruiter
16
jaar
wordt).
De ruiters die deelnemen in de paardenreeks van de Youngsters Cup moeten
in het lopende jaar minimum de leeftijd van 12 jaar bereiken en maximum 21
jaar (tem het jaar waarin de ruiter 21 jaar wordt.
 De inschrijving tot deelname aan de selectiewedstrijden gebeurt via de
provinciale waarbij u de selectiewedstrijd meerijdt. De sluitingsdatum moet
gerespecteerd worden. De inschrijving voor de finale gebeurt via de VLP, ook
hier moet de sluitingsdatum gerespecteerd worden.
 Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door de organiserende provinciale voor de
selectiewedstrijden.
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Voor de finale bedraagt de inleg:
On-line inschrijving: € 12 + 5% (transactiekosten)
Offline inschrijving: € 17 (€ 12 + € 5 adm. kosten)
Alle pony’s moeten geregistreerd zijn met een officieel meetattest bij de
KBRSF. Hermeten moet gebeuren tot en met de leeftijd van 8 7 jaar van de
pony. Iedere ruiter is verantwoordelijk voor de officiële stockmaat van zijn
pony, bij betwistingen is alleen het officieel meetattest door erkend KBRSF
dierenarts van toepassing
De ruiters kunnen hun pony’s/paarden opzoeken via www.equibel.be –
inloggen met licentienummer en wachtwoord – “mijn profiel” – “mijn paarden”
– hier kunnen de pony’s/paarden opgezocht en toegevoegd worden.
Elke ruiter/amazone mag maximaal met 2 pony’s/paarden deelnemen per
niveau.
Om geklasseerd te worden in de ranking dient de combinatie punten behaald
te hebben in zijn/ haar handicapproef.
Ruiters zijn niet verplicht om hun selectiewedstrijden binnen de eigen
provinciale te rijden. Indien een ruiters deelneemt aan een selectiewedstrijd
van de Youngsters Cup in een andere provinciale dan de eigen, zal dit
resultaat ook opgenomen worden binnen de ranking van de Youngsters Cup.
1 van de 3 meetellende resultaten binnen de eindranking zal wel een punt zijn
die verreden werd binnen de eigen provinciale. Een ruiter moet dus minimum
1 selectiewedstrijd gereden hebben binnen de eigen provinciale, wil men in
aanmerking komen voor deelname aan de finale.
Er worden handicappunten toegekend op alle wedstrijden. Het handicapniveau
en de handicappunten op het ogenblik van de sluitingsdatum van de online
inschrijvingen moeten overeenkomen met het niveau in de selectiewedstrijden
en de finale.

5.3 Normen
Kandidaat organisatoren stellen hun kandidatuur aan hun provinciale.
 De wedstrijdlocatie zal voorzien zijn van voldoende wedstrijdpistes en
voldoende ruimte om los te rijden dit in verhouding van het aantal
deelnemers, zodat de wedstrijd op een behoorlijk uur kan beginnen en
eindigen.
 De bodem van alle pistes moet voldoende kwalitatief zijn.
 De jury’s worden gekozen in samenspraak met de dressuurwerkgroep:
- 1 jurylid per proef bij de selectiewedstrijden
- minimum 2 juryleden per proef in de finale
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5.4 Proeven
 Op niveau 3 wordt er geen youngsters cup voor pony’s georganiseerd.
 Proeven binnen de selectiewedstrijden kunnen zowel verreden worden op een
piste van 20m x 40m of 20m x 60m (enkel voor proeven binnen niveau 2 nen
3)zowel voor pony’s als paarden;
Niveau 0 Initiatieproef: I.2 of I.3
Niveau 1: A-proef
Niveau 2: L-proef
Niveau 3: M-proef (paarden)
De combinatie mag steeds starten in een inrijproef. De punten van deze proef
tellen niet mee binnen het klassement van de Youngsters Cup.
 Proeven binnen de finale worden verreden op een piste van 20m x 40mzowel
voor pony’s als paarden;
Niveau 0: I.1
Niveau 0: I.3
Niveau 1: N1.3
Niveau 1: KUR
Niveau 2: N2.3
Niveau 2: KUR
Niveau 3: N3P.3 (paarden) – MP3 (pony’s)
Niveau 3: KUR (paarden) – MP-Kür (pony’s)
 Superfinale pony’s (Flanders Horse Expo). De 5 beste combinaties van ieder
niveau nemen het tegen elkaar op in volgende proeven:
Niveau 0: I.3
Niveau 1: KUR niveau 1
Niveau 2: KUR niveau 2
 Superfinale paarden (Jumping Mechelen). De beste combinaties van ieder
niveau in de eindranking nemen het op tegen de beste combinaties van LRV
en LEWB in de proeven:
Niveau 0: E7
Niveau 1: aangepaste Kür 1
Niveau 2: aangepaste Kür 2
Niveau 3: aangepaste Kür 3
De küren zijn te vinden op de VLP-site.
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5.5 Deelname finale
 Mogen deelnemen aan de finale: de combinaties die minimaal aan 3
wedstrijden binnen de youngsters cup hebben deelgenomen tijdens het
lopende seizoen en binnen de 1e 15 combinaties in de rangschikking van het
niveau zijn opgenomen.
 Wat de muziek voor de kür betreft: de deelnemers zijn verantwoordelijk voor
de opname kwaliteit van hun CD, liefst 1 origineel en 1 kopie ingeval dat het
origineel is beschadigd.
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5.6 Puntentelling ranking
 De puntentelling van de selectie is gebaseerd op de rangschikking van de
hoogst gereden proef in zijn handicapniveau.
 In de finale worden er voor beide proeven punten gegeven.
Beide punten worden samengeteld (= dubbele punten).
 Puntentelling:
1e plaats = 20 punten
9 e plaats = 8 punten
2 e plaats = 17 punten
10 e plaats = 7 punten
3 e plaats = 15 punten
11 e plaats = 6 punten
4 e plaats = 13 punten
12 e plaats = 5 punten
5 e plaats = 12 punten
13 e plaats = 4 punten
6 e plaats = 11 punten
14 e plaats = 3 punten
7 e plaats = 10 punten
15 e plaats = 2 punten
8 e plaats = 9 punten
 Komen in aanmerking voor de eindranking (per niveau binnen de Cup: pony’s/
paarden): de combinaties die minimaal aan 3 wedstrijden en minstens 2 in
hun handicapniveau op het moment van de sluitingsdag van de finale, hebben
deelgenomen tijdens het lopende seizoen.
 De eindranking wordt gevormd door de 3 hoogste punten behaald in zijn
hoogste handicapniveau, behaald in de selectiewedstrijden* plus de dubbele
punten van de finale (punten van beide finaleproeven). Bij gelijke
puntenstand is de uitslag van de hoogste proef voor niveau 0 en de Kür voor
de hogere niveaus, doorslaggevend. Bij een nog eventuele gelijkstand is het
hoogste globaal artistiek puntencijfer doorslaggevend.
 In de eindrangschikking wordt enkel de beste combinatie geklasseerd,
wanneer er met 2 pony’s/paarden deelgenomen is in 1 niveau.
* Minimum 1 van de 3 punten uit de selectiewedstrijden moet behaald worden
op een wedstrijd binnen de eigen provinciale van de ruiter. Een ruiter moet
dus minimum 1 wedstrijd starten binnen de eigen provinciale.

5.7 Prijzen
 Prijzen bij de selectiewedstrijden:
Er wordt een starterspakket voorzien op iedere eerste wedstrijd van iedere
provinciale voor alle ruiters die deelnemen aan de Youngsters Cup. Dit pakket
bevat naturaprijzen en alle info over de Cup.
Beker aan overwinnaar (indien ex-aequo’s  loting voor de beker), erelinten
voor de geklasseerden (1 op 4).
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Geldprijzen worden bepaald door de provinciale waarbij de wedstrijd wordt
gereden.
Op de finale worden verscheidene naturaprijzen voorzien.
 Prijzen eindranking:
Alleen die combinaties die deel hebben genomen aan de finale kunnen
aanspraak maken op het prijzengeld dat voor de eindranking ter beschikking
wordt gesteld.
 Beker aan de winnaars, schoudererelinten aan podiumplaatsen (3 eersten),
klassieke erelinten voor de podiumplaatsen.
Prijzengeld 1 op 4 starters in de finale, volgens vaste prijzentabel. De
prijzengelden worden na de wedstrijd door VLP gestort op de bankrekening
die meegedeeld is op de licentiefiche. Ruiters met een podiumplaats op de
eindranking hebben altijd recht op prijzengeld.
 Naturaprijzen en/of geschenk voor alle geklasseerde combinaties.
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6 Officials dressuur
Algemeen wordt het nationaal dressuurreglement gevolgd, tenzij anders vermeld.
Deze bijlage is een bijvoegsel bij de artikels in het nationaal dressuurreglement.

6.1 De functie van een official
6.1.1 Attitude
De VLP official moet een sterke persoonlijkheid met voldoende zelfkritiek uitstralen,
hij/zij moet eerlijk en objectief zijn en in de uitoefening van de functie rustig,
neutraal en standvastig zijn. Hij/zij moet een mogelijk meningsverschil op gepaste
wijze kunnen aftoetsen aan de reglementen en de belangen van de sport en door
zijn/haar houding en oplossing een conflict kunnen de-escaleren.
Het charter is een intentieverklaring voor jury en steward waarmee de VLP official
de verbinding maakt tussen zijn/haar attitude en de geest van de sport. De inhoud
van het charter is dan ook niet juridisch afdwingbaar maar het niet ondertekenen
ervan houdt een ernstige fout in de attitude in.

6.1.2 Sociale media
Er wordt van de VLP official verwacht dat hij/zij rustig en neutraal is (zie attitude).
Dit wil zeggen dat emotionele uitlatingen, gesproken en/of geschreven, door
woorden, afbeeldingen of symbolen niet op hun plaats zijn via publieke
vertoningen zoals sociale media, websites en discussieforums.
Ook indien deze media ogenschijnlijk een privaat karakter hebben door zogenaamde
discussies onder “vrienden”, blijft het openbare karakter geldig, omdat er aan de
gestelde voorwaarde om toe te treden tot de “vrienden”-vergadering geen
specifieke eisen gesteld worden. Zo kan iedereen “vriend” worden van iedereen.
Verder houdt de rustige, neutrale attitude ook in dat de VLP official geen
belangenconflicten uitlokt of onderhoudt. Een official moet dus voorzichtig
omspringen (beperken tot de private sfeer, cfr. leraar versus leerlingen) met
uitlatingen omtrent de kwaliteit van trainers, trainingsmethodes en remediëringen
en deze overlaten aan de gevestigde instanties (opleiding) van de VLP, afdeling
dressuur.

6.1.3 Charter
Een VLP jurylid en/of steward dient zich te houden aan het charter dat deze heeft
ondertekend.
Indien het jurylid of de steward dit charter niet wenst te ondertekenen, zal hij
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geschrapt worden van de lijst.
Indien een punt, opgenomen in het charter niet nageleefd wordt, kan een
functioneringsgesprek volgen.

6.1.4 Functioneren
VLP FEI-juryleden/ stewards moeten minstens 5x per jaar hun functie als jurylid/
steward uitoefenen op een CDN,CDV en/of CDRV.

6.2 Mentoren
De VLP-dressuurcommissie zal voor iedere kandidaat jurylid niveau 1 een mentor
aanstellen. De werkgroep officials zal bij het aanstellen van deze personen fungeren
als advies- en coördinerend orgaan bij de benoeming. De mentor wordt geacht de
kandidaat wegwijs te maken op de wedstrijd, te begeleiden in het aannemen van
een houding, te helpen bij de technische aspecten van de functie en de bepunting.
Dit wel niet zeggen dat de mentor de plaats van het jurylid inneemt. Indien de
mentor dit nodig acht, mag hij tijdens de proef plaatsnemen naast het pas
benoemde jurylid. De mentoren worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd en benoemd.

6.3 Functionerings- en evaluatiegesprekken
6.3.1 Functioneringsgesprekken
Een official kan door de VLP-dressuurcommissie/ werkgroep officials uitgenodigd
worden voor een functioneringsgesprek. Deze uitnodiging is bindend wanneer een
official zijn taak als jurylid en/of steward wenst te blijven uitoefenen. De official
dient positief en schriftelijk op de uitnodiging te antwoorden binnen de 15
werkdagen.
Wanneer de official niet reageert/ negatief reageert heeft de VLPdressuurcommissie het recht om deze (tijdelijk) te schorsen, dit tot het moment dat
de official wel positief reageert.
Indien de werkgroep of de official dit nodig acht, kan er een volgend
functioneringsgesprek gepland worden. De official zal maximum voor 3
opeenvolgende
functioneringsgesprekken
uitgenodigd
worden.
Op
alle
functioneringsgesprekken zal steeds een sportpsycholoog aanwezig zijn.
Omgekeerd kan een official die met één of meerdere zaken, gelinkt aan zijn functie
binnen de werking van VLP dressuur, problemen ondervindt, een gesprek
aanvragen.
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6.3.2 Begeleiding
Tijdens
of
na
een
functioneringsgesprek
wordt
er
een
persoonlijke
begeleidingsprocedure uitgetekend. De official dient deze procedure te aanvaarden
en op te volgen. Indien de official dit niet wenst te doen, kan de VLP
dressuurcommissie op advies van de werkgroep officials een gevolg opleggen.
Indien een official een begeleidingstraject volgt, kan deze niet deelnemen aan
verhogingscursussen. Algemene cursussen kunnen wel gevolgd worden. De
dressuurcommissie kan uitzonderingen op bovenstaande voorzien.

6.3.3 Evaluatiegesprekken
Na het laatste functioneringsgesprek, wordt de official uitgenodigd voor een
evaluatiegesprek.
Na deze gesprekken wordt er een positieve of negatieve beoordeling meegegeven.
Bij een negatieve beoordeling kan de VLP-dressuurcommissie een gevolg opleggen.
Op alle evaluatiegesprekken zal steeds een sportpsycholoog aanwezig zijn.

6.4 Gevolgen
Er kunnen 2 soorten gevolgen gehanteerd worden: de tijdelijke schorsing en de
definitieve schorsing. Bij het opleggen van een gevolg zal iedere zaak individueel
worden onderzocht door de VLP-dressuurcommissie en de werkgroep officials.
In beide gevallen van schorsing is het niet mogelijk om deel te nemen aan een
verhogingscursus.

6.4.1 De tijdelijke schorsing
De tijdelijke schorsing kan volgen op een negatieve evaluatie of op het niet voldoen
aan één of meerdere van de voorwaarden in het reglement. De VLPdressuurcommissie kan op basis hiervan een official tijdelijk schorsen. De
werkgroep officials fungeert als adviesorgaan.

6.4.2 De definitieve schorsing
De definitieve schorsing kan volgen op een herhaaldelijke negatieve evaluatie
(minimum 2) of wanneer o.a. volgende zaken zijn vastgesteld:
 Het maken van een grove fout;
 Gebruik van alcohol, drugs of andere verdovende middelen;
 Gebruik van geweld zowel fysiek als verbaal;
 Schriftvervalsing;
 Opzettelijke partijdigheid, eventueel met voordeel voor zichzelf en/of één of
meerdere ruiters;
 Aanvaarden van giften.
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De VLP-dressuurcommissie heeft het recht om op basis van o.a. bovenstaande
zaken een official definitief te schorsen. De werkgroep officials fungeert als
adviesorgaan. Bij een definitieve schorsing wordt de samenwerking tussen de liga
en de official stopgezet.

6.5 Opleidingen
6.5.1 Kandidatuurstelling
6.5.1.1

JURYLEDEN

VLP-juryleden die zich in het lopende jaar kandidaat wensen te stellen voor een
internationale cursus, dienen dit aan te vragen aan de VLP, die ze voordraagt aan
de KBRSF.

6.5.1.2

STEWARDS

VLP-stewards die zich in het lopende jaar kandidaat wensen te stellen voor een
internationale cursus, dienen dit aan te vragen aan de VLP, die ze voordraagt aan
de KBRSF.

6.5.2 (Recyclage)cursussen
6.5.2.1

JURYLEDEN

Het is raadzaam om alle cursussen die door VLP georganiseerd worden te volgen.
Het is echter verplicht voor een VLP-jurylid om onderstaande cursussen minimum
om de 2 jaar te volgen:
 Het jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau;
 Het jureren van een kür op muziek –theorie;
 Het jureren van een kür op muziek – praktijk
 Het bepunten van een dressuurproef.
Ieder jurylid is gehouden dit zelf bij te houden. Indien een jurylid niet aan deze
regel voldoet, kan een schorsing het gevolg zijn, dit tot wanneer het jurylid terug in
regel is met dit punt. (Tijdelijke schorsing)

6.5.2.2

STEWARDS

Het is raadzaam om alle cursussen die door VLP georganiseerd worden te volgen.
Het is echter verplicht voor een VLP-steward om onderstaande cursussen minimum
om de 2 jaar te volgen:
 recyclagecursus – heropfrissing van de theorie;
 recyclagecursus – heropfrissing van de praktijk.
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Iedere steward is gehouden dit zelf bij te houden. Indien een steward niet aan deze
regel voldoet, kan een schorsing het gevolg zijn, dit tot wanneer de steward terug
in regel is met dit punt. (Tijdelijke schorsing)

6.5.3

Opleiding en examens

6.5.3.1

JURYLEDEN

VLP (de liga’s) organiseert de cursussen voor kandidaat juryleden niveau 1, 2, 3, 4,
kleine tour, grote tour en jonge paarden.
Een official is vrij om de
verhogingscursussen te volgen bij VLP of LEWB.
De cursussen rond het jureren van jonge dressuurpaarden moeten gevolgd zijn
alvorens zich kandidaat te stellen voor de cursussen van niveau “kleine tour”.
Wanneer u tot één van de cursussen bent toegelaten, hebben de cursussen het
volgende verloop:
 theoretisch luik met theorielessen en afname van
persoonlijkheidsassessment;
 praktisch luik met luisterstages en praktisch examen;
 examens: schriftelijk examen, mondeling examen voor examencommissie.
KANDIDATEN NIVEAU 1
Kandidaten jurylid niveau 1 zullen in het jaar van hun opleiding een mentor
toegewezen krijgen. Deze persoon zal het jurylid op weg helpen tijdens de opleiding
en het eerste jaar van zijn/haar benoeming. Hij/zij zal ook fungeren als
vertrouwenspersoon en raadsman van het jurylid.
 Het kandidaat jurylid niveau 1 zal in het jaar van zijn opleiding minstens 5
keer bijzitten bij zijn/haar mentor;
- 2 keer als luisterstage
- 3 keer waarbij naast luisterstage er ook in totaal 12 protocols, bovenop de
protocols van de mentor, volledig zullen ingevuld worden door de pupil. Die
12 protocols zullen bepalend zijn om de kandidaat toe te laten tot het
praktisch examen van niveau 1.
 Het kandidaat jurylid zal in de theoriecursus ook een deel stewarding volgen.
na deze cursus dient de kandidaat 2x stage te volgen op een wedstrijd bij een
nationaal steward dressuur (mentor stewarding).
 Voor het gedeelte stewarding zal het kandidaat jurylid niveau 1 2 keer stage
volgen bij de mentor stewarding.
 De mentor zal in het jaar van de benoeming minstens 5 keer bijzitten bij het
jurylid niveau 1 en de protocols, ingevuld door het jurylid niveau 1 laten
corrigeren indien nodig. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld
dat aan VLP bezorgd wordt.
 In het eerste jaar als benoemd dressuurjury niveau 1, zal het jurylid
uitgenodigd worden voor een verplichte opfrissingscursus.
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6.5.3.2

STEWARDS

VLP organiseert de cursussen voor kandidaat stewards op nationaal niveau.
Wanneer u tot de cursus bent toegelaten, hebben de cursussen het volgende
verloop:
 Theoretisch luik met theorielessen en afname van het
persoonlijkheidsassessment;
 Praktisch luik met luisterstages en praktisch examen;
 examens: schriftelijk examen, mondeling examen voor examencommissie.
 De kandidaat nationaal steward zal minimum 2 keer praktijkstage volgen bij
zijn/haar mentor.
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