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Dit officieel Special Olympics Paardrij reglement is van toepassing op alle Special Olympics 
Paardrijwedstrijden in België. Dit reglement werd opgesteld door Special Olympics Inc. en door 
Special Olympics Belgium in het Nederlands bewerkt. De inhoud van deze pagina’s mag worden 
vermenigvuldigd en gekopieerd mits uitdrukkelijke vermelding van de bron, nl. het logo en de 
benaming van Special Olympics Belgium. 
Het logo is beschikbaar op aanvraag: info@specialolympics.be. 
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HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN  
 
Artikel 1: De piste 
 

- De piste is 30m x 15m (proeven in stap) of 40m x 20m (proeven in draf of galop), 
naargelang de mogelijkheden.  

- De plattegrond van de piste ziet er als volgt uit:  
 

Letters Tekeningen Kleuren  

A Paard Zwart 
K Kers Rood 
E Druif Blauw 
H Bloem Wit 
C Beer Bruin 
M Banaan geel 
B Appel groen 
F Sinaasappel oranje 

 
(bovenaan een gekleurde streep, met daaronder een zwarte letter en bijhorende tekening op 
een witte achtergrond.) 
 

                                                M            B         F 

 

 

                                  C                                                              A   

 

                                                H            E           K 

 

Opmerking: 

 X = denkbeeldig middelpunt tussen B en E 

 G = denkbeeldig middelpunt tussen H en M 
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Artikel 2: Kleding 
 

Volgende kleding is verplicht: 

- Zwarte of marineblauwe tok met driepuntssluiting 
- Wit hemd, witte das of bef, zwarte of donkerblauwe rijvest of pull 
- Lichtkleurige rijbroek (wit, beige) 
- Zwarte rijlaarzen of rijschoenen met chaps 
- Witte handschoenen 

 
Opmerking: In geval van extreme temperaturen kan de jury toestaan de proeven in hemd uit te 
voeren. 
 
 
Artikel 3: Berijding en paard 
 

- In overleg met de coach beslist de paddockmeester welk paard het best geschikt is voor 

de deelnemer en welke hulpmiddelen mogen gebruikt worden. 

- De deelnemer mag gebruik maken van zijn eigen paard. Hij is echter volledig zelf 

verantwoordelijk. Indien dit paard bereden wordt door meerdere deelnemers, moet de 

club vooraf de manager hiervan op de hoogte brengen 

 
 

HOOFDSTUK 2: REGLEMENT 
 
Artikel 1: De ring binnenkomen 
 

- De ruiters dienen een kwartier voor aanvang van de proef aanwezig te zijn in de 
oproepkamer. Het is verboden de piste te betreden buiten de voorziene periode. 

- De ruiter mag de piste onmiddellijk betreden nadat de voorafgaande ruiter zijn proef 
heeft beëindigd. Na het belsignaal dient de ruiter langs de kortst mogelijke weg zijn proef 
aan te vangen. Bij overschrijding van 60sec. tussen het belsignaal en de start van de proef 
wordt de ruiter uitgesloten 
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Artikel 2: De uitvoering van de proef 
 

- Wanneer een deelnemer een “trajectfout” begaat (naar de verkeerde kant draait, een 
beweging vergeet, … ) waarschuwt de jury hem met een belsignaal; indien nodig geeft 
de jury aan op welk punt hij de proef en de daaropvolgende beweging moet hernemen. 
Vervolgens laat de jury hem alleen doorgaan. 

- Fouten die te wijten zijn aan een verkeerd dicteren, worden bestraft. 

   Iedere “trajectfout” wordt bestraft: · 
 eerste keer met 2 punten 
 tweede keer met 4 punten 
 derde keer met 8 punten 

 bij een vierde keer, wordt de deelnemer uitgesloten. Hij mag zijn omloop 

voortzetten buiten wedstrijd en wordt verder gequoteerd tot het einde van 

de proef.  

- Proeffouten (vb. teugels niet in één hand houden bij het groeten) zullen door de jury in 

de figuurscore verwerkt worden, rekening houdend met de handicap van de 

deelnemer. 

- Bij twijfel geniet de deelnemer het voordeel. (vb. wanneer de jury zich geen rekenschap 

geeft van een fout) 

- Indien paard en/of ruiter vallen, wordt de deelnemer niet uitgesloten. De oorzaak van 

de val is van doorslaggevend belang voor de score van de reeds begonnen figuur. 

- In geval van kwetsuur bij het paard zal de jury, in overleg met de paddockmeester en/of 

de manager, de ruiter een ander paard toewijzen. 

- Na afloop van de proef moet de volgende ruiter onmiddellijk de piste kunnen 

betreden. 

 

Artikel 3: De groet 
 

- De deelnemers nemen de teugels in de linker- of rechterhand tijdens het groeten. 
(indien fysiek mogelijk) 

- Ruiters buigen het hoofd terwijl ze hun arm laten zakken tot op bilhoogte. Omwille van 
veiligheidsredenen gebeurt dit voor jongens en meisjes op dezelfde manier. 

 
Artikel 4: Halthouden 
 
Bij het halthouden moet het paard gedurende 4 seconden onbeweeglijk blijven staan in de lijn 
van de laatste beweging. 
 
Artikel 5: Jurybladen 
 
Jurybladen hebben 2 zijden:  
- Voorzijde: score per figuur + kolom voor opmerkingen 
- Achterzijde: waardering van de jury met score per onderdeel+ kolom voor 

opmerkingen. 
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Artikel 6: Quotering 
 

- Ieder jurylid kent een score toe van 1 tot 10. 
De quoteringsschaal is de volgende: 
 

10 Uitstekend   4 Onvoldoende 
9 zeer goed   3 vrij slecht 
8 goed    2 slecht 
7 vrij goed   1 zeer slecht 
6 bevredigend   0 niet uitgevoerd 
5 voldoende 

 

- De waardering van de jury voor de gehele proef gebeurt op basis van:  

 respect voor het paard 
 kledij van de ruiter 
 kledij van de coach (zie ook punt 9) 
 algemene indruk 
 houding en zit van de ruiter 
 belang van de geboden hulp 
 mate van tussenkomst van buitenaf 

(rekening houdend met de handicap) 

  Hier wordt dezelfde quoteringsschaal van 1 tot 10 toegepast. 

- In geval van ex aequo zullen de scores van de figuren vergeleken worden te beginnen bij 
de laatste figuur tot er een verschil optreedt. Enkel in geval van gelijke scores voor alle 
figuren worden de ruiters op dezelfde plaats gerangschikt. 
 

Artikel 7: Hulpmiddelen 
 

- Paarden worden met een zadel bereden. Deelnemers kunnen, mits een speciale 
aanvraag bij de manager en/of de paddockmeester, hun eigen zadel gebruiken. 

- Het gebruik van een zweep of sporen is verboden. 
- Het gebruik van dichte beugels is toegestaan (door de deelnemer zelf mee te brengen). 
- Het gebruik van een hulpteugel kan om veiligheidsredenen toegestaan worden door de 

managers. Dit geldt enkel voor paarden die ter beschikking worden gesteld door Special 
Olympics. 
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Artikel 8: Verboden externe hulpen 
 

- Verboden externe hulpen staat voor elk ingrijpen door derden, gevraagd of ongevraagd, 
met als doel de deelnemer of zijn paard tijdens de uitvoering van de proef te helpen. 

- Externe hulp is toegestaan:  
 Voor de proeven stap (EQSB, EQST). De coach mag de proef dicteren vanop 

een afstand van 3 meter van het paard. Hij/zij mag de richting die ingeslagen 
moet worden eenvoudig verwoorden zonder gebaren te gebruiken. Een 
uitzondering op deze laatste maatregel wordt toegestaan voor doven en 
slechthorenden (vooraf melden aan de jury). 

 De ruiter mag, zonder overdrijving, gebruik maken van zijn stem. 
 Voor de proeven draf (EQT1, EQT2) en galop (EQGA1, EQGA2) mag de coach 

aanwezig zijn op de piste en mag de oefening dicteren met een minimum aan 
instructies. Hij mag echter geen extra aanwijzingen geven. 

 
 
Artikel 9: Enkele bepalingen in verband met de coach 
 

- De coach dicteert de proef met een minimum aan instructies om het te volgen parcours aan 

te geven. De wijze van dicteren zal voor de jury als een criterium gelden bij het toekennen 

van een score. Elke overdreven tussenkomst, bedoeld om het paard of de ruiter aan te 

sporen, zal worden bestraft. 

- De coach zorgt voor een minimumafstand van 3 meter. Hij moet zich aan de binnenzijde van 

de piste bevinden, in de buurt van X, om indien nodig in te kunnen grijpen. Zijn dicteren blijft 

beperkt tot het weergeven van de oefeningen. Al het andere zal beschouwd worden als hulp 

van buitenaf. 

- De plaats van de coach mag niet dienen als hulp voor de ruiter (vb. zich zo opstellen dat de 

ruiter de hoeken goed zou kunnen uitrijden of draaien rond de coach bij een volte, is niet 

toegelaten). Zo niet zal hier bij het quoteren rekening mee worden gehouden.  

- Wanneer de toegang tot de piste zich niet bij A bevindt, zal de coach zijn ruiter naar A 

brengen en hem daar klaarzetten voor de start. 

- Wanneer, per toeval, 2 ruiters van eenzelfde coach na elkaar hun proef moeten afwerken 

moet de tussenkomst van een derde persoon voorzien worden. Deze begeleidt de ruiter die 

zijn proef gereden heeft, zodat de coach onmiddellijk kan beginnen met het dicteren van de 

proef van zijn volgende ruiter. 

- Volgende uitrusting is aangewezen voor de coach: 

 rijbroek (grijs, wit of beige) 
 rijvest of pull 
 wit hemd  
 rijlaarzen of rijschoenen met chaps   
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HOOFDSTUK 4: WEDSTRIJDEN 
 

Artikel 1: De stap            
 
De stap is een gelopen gang (stapvoets). 
 
Artikel 2: De draf 
 

- De draf is voorbehouden voor deelnemers aan de proeven draf en galop. 

- De draf kan, naargelang gevraagd, uitgevoerd worden: 

 lichtrijdend 
 doorzittend  

 
           
Artikel 3: De galop   
 
De galop wordt enkel uitgevoerd door de deelnemers ingeschreven voor de proef EQGA 
         
 
Artikel 4: De figuren 
 

1. De volte halve baan 

De volte is een cirkel (tot in X) met een diameter van 7,5 meter (EQSB en EQST) of 10 meter 

(EQT1, EQT2, EQGA1 en EQGA2). 

                                            M B                F 

 

 

    

 

 

  

A 

C 

H                       E                         K 

X 
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2. De grote volte 

De grote volte is een cirkel over de volledige breedte van de piste met een diameter van 15 
meter (EQSB en EQST) of 20 meter (EQT1, EQT2, EQGA1 en EQGA2). 

 

                                   M                B       F 

 

 

                                           

 

                                       H                       E                       K 

 

3. Links- of rechtsomkeert 

Links- of rechtsomkeert is een halve volte halve baan tot op de middellijn en vervolgens een 

schuine lijn tot op de hoefslag (tot bij F, K, H of M) om zo van hand te veranderen. 

        M   B                      F 

 

 

  C                                    X                          A 

 

 

          H     E                     K 

 

 

4. Door een S van hand veranderen 

De ruiter start met een halve volte halve baan, bij de eerste letter of figuur zoals gevraagd, 
om vervolgens over X een halve volte halve baan uit te voeren in de andere draairichting, 
om zo van hand te veranderen. 

 

     M B                        F 

 

 

  C                               X A 

 

 

     H E                        K 

 

 

 

    

 

 
A 

C 

X 
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               X 

          

5. Van hand veranderen 

Het van hand veranderen begint bij de aangegeven letter. De ruiter rijdt diagonaal in een 
rechte lijn, door X, naar de tegenovergestelde letter (vb.: F naar H, K naar M) 

  

      M B                       F 

 

                        C A 

                                                        X 

 

      H E                        K 

 

 6. Gebroken lijn  

De ruiter vertrekt, bij de aangegeven letter, diagonaal over de piste tot X.  

Bij X zet hij zijn weg verder naar de hoekletter op dezelfde lange zijde (vb. F-X-M, K-X-H) 
    M B                        F 

                      

                          C A 

 

 

     H E                          K 

  

 

 

         

X 
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Artikel 5: De proeven  
 

- Proef EQSB: proef stap voor beginners  

- Proef EQST: proef in stap  

- Proef EQT1: proef in draf  

- Proef EQT2: proef in draf  

- Proef EQGA1: proef in galop  

- Proef EQGA2: proef in galop  

 

          
Artikel 6: De gymkana 
 
- Alle deelnemers aan de dressuurwedstrijden kunnen inschrijven voor de gymkana. 

Atleten van stap nemen deel aan gymkana 1, atleten van draf en galop nemen deel 
aan gymkana 2. Drempelverlagend voor een eerste deelname aan de gymkana, kan 
een atleet uit een hogere dressuurklasse, op aanvraag, deelnemen aan gymkana 1. 
Deze atleet krijgt echter automatisch de laatste plaats in het klassement toebedeeld. 

 
- De gymkana is een behendigheidsomloop die bestaat uit verschillende hindernissen. 

Het parcours zal op voorhand naar de deelnemers en de coaches gecommuniceerd 
worden. 

 

- Voor de gymkana mag iedere ruiter begeleid worden door zijn coach.  

De coach respecteert de minimumafstand van 3 meter en mag de nodige instructies 

geven om het parcours aan te duiden. Hij mag zijn ruiter echter geen raadgevingen 

geven in moeilijke rijsituaties. In dergelijke situaties mag de coach het paard enkel 

fixeren op een teken van de begeleidende scheidsrechter. 

 

- Indien er omwille van de handicap van de ruiter gevaarlijke situaties te verwachten zijn, 
kan er met de coach afgesproken worden om de minimumafstand te verkleinen. (Vooraf 
melden aan de begeleidende scheidsrechter.) 
 

- Toeschouwers mogen de wedstrijd volgen langs het parcours, maar dienen in de 
daarvoor bestemde zone te blijven. 
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Artikel 7: De Unified gymkana 
 

- De Unified gymkana wordt gereden door teams, bestaande uit 1 valide ruiter en 2 G-

ruiters (1 draf-ruiter en 1 galopruiter). 

 

- De clubs kunnen zelf hun team samenstellen. Voor clubs die niet over een volledig team 

beschikken, zal door lottrekking de teams worden samengesteld. 

 

- De valide ruiters rijden verplicht op de paarden die door Special Olympics Belgium ter 

beschikking gesteld worden of zijn gevalideerd. 

 

- De leden van elk team vertrekken om beurt na mekaar. 

 

- De regels zijn dezelfde als voor de individuele gymkana, enkel hun punten worden 

samengevoegd voor het klassement. 

 

- Het resultaat van de G-ruiter bepaald tevens zijn individuele plaats in het G-klassement. 

 

 


