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HORSEBALL-REGELS
Niet alle gevallen kunnen worden voorzien in dit reglement. Ingeval van onvoorziene of uitzonderlijke
omstandigheden, behoort de official een beslissing te nemen in een sportieve geest die zo nauw mogelijk
aansluit met de geest van dit reglement, het Algemeen KBRSF Reglement en de FEI Reglementen
(www.fei.org).
De originele tekst van dit reglement werd opgesteld in het Nederlands. Mochten er tijdens de
vertaling onduidelijkheden ontstaan, dan is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
PERIODE VOOR OFFICIËLE WEDSTRIJDEN
We verwijzen naar het Algemeen Reglement van de KBRSF.
WOORD VOORAF
Bij horseball staan twee teams van zes ruiters tegenover elkaar. De spelers moeten, terwijl ze in het zadel
blijven, een bal oprapen die met zes leren handgrepen is uitgerust. Door een spel van passes, aanval en
verdediging, moeten ze de bal in de doelen krijgen die aan ieder uiteinde van het veld zijn opgesteld.
Door de kracht en de snelheid van de spelacties dienen de spelers de regels grondig te kennen en strikt
toe te passen.
Het spel komt slechts volledig tot zijn recht als de arbitrage, de manier van spelen en de geest van het
spel blijk geven van respect voor de ‘sportiviteit’ en de bescherming van het paard.
Deze sportiviteit is de essentie van elke ploegsport en vormt de hoeksteun van horseball.
Binnen een ploeg moeten de kledij en de presentatie van de spelers en de paarden correct, proper en
uniform zijn. De spelers dienen vanaf het begin met dit concept vertrouwd te zijn.
INLEIDING
Iedereen die deelneemt aan een horseball-wedstrijd, wordt geacht dit reglement te kennen en zich
zonder voorbehoud te schikken naar alle daarin vervatte bepalingen. Meer bepaald moet elke
deelnemer in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie.
Tijdens het jaar kunnen eventueel wijzigingen worden aangebracht aan dit reglement. Die wijzigingen
zullen door de KBRSF worden bekendgemaakt.
ALGEMENE REGELS
1

HET TERREIN

1.1 De afmetingen:
Zowel binnen als buiten is het terrein rechthoekig; de afmetingen van het speelveld (exclusief de
veiligheidszones) zijn de volgende:
• Lengte:

maximum 75 m
minimum 60 m

• Breedte:

maximum 30 m
minimum 20 m

• Ideale afmetingen: 65 m x 25 m
1.2 Het oppervlak
Het oppervlak moet soepel, niet glad en geschikt zijn voor een normale beweging van de paarden en
de veiligheid van de ruiters waarborgen.
De wedstrijden kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden. Als de wedstrijd buiten wordt afgewerkt,
moet het terrein ook als het regent bespeelbaar zijn.
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1.3 Veiligheidszones
Langs de lange zijden dient een vrije zone te worden voorzien die we de veiligheidszone noemen. Deze
zone moet 3 tot 5 m breed zijn om, meer bepaald, de vervangers, trainers en de verzorgers toe te laten
er plaats te nemen.
Bij de keuze van het speelveld wordt de voorkeur gegeven aan terreinen in openlucht. Indien er indoor
gespeeld wordt, moet het terrein voldoende breed zijn om ook de veiligheidszone te kunnen inrichten of
moet het overeenstemmen met een manege met een schutting over de volledige omtrek met het oog
op de veiligheid van de paarden en de spelers. In de buurt van het speelveld moet een zone voor de
vervangers worden voorzien die gemakkelijk en snel toegang biedt tot het terrein.
1.4 Afbakening van het terrein
Langs de korte zijden moet het terrein onoverbrugbaar worden afgebakend tot op een minimumhoogte
van 1.60 m.
De verlenging van de korte zijden die de veiligheidszone afbakent, moet minstens 1,20 m hoog zijn.
Achter de doelen wordt een net gespannen om te voorkomen dat de bal voortdurend buiten gaat. Dit
net moet 4,50 m hoog zijn en langs beide zijden van de doelen minstens 5 m breed zijn.
Langs de twee lange zijden dient een vrije zone voorzien te worden die we de veiligheidszone noemen.
.Deze zone en het speelveld moeten overal gemakkelijk overschreden kunnen worden. De afbakening
moet beletten dat de bal buiten het terrein kan rollen. Zowel langs de korte zijden als langs de lange
zijden moet het terrein worden afgebakend met opblaasbaar materiaal.
1.5 Speellijnen
Langs de twee lange zijden van het terrein moeten vlaggetjes of markeringen de volgende lijnen
aangeven:
• de middenlijn;
• de penaltylijnen op 5 m, op 10 m en op 15 m loodrecht op de doelen
• de positie van de spelersrijen bij de inworp (0.50 m aan weerskanten van de middellijn).

0 Opstelling

van de spelers (0,5 m aan weerskanten van de middellijn)

1.6 Roken en alcohol
Tijdens de match is roken en alcohol verboden op het wedstrijdterrein.
2

DE DOELEN

Er zijn twee doelen: ieder doel is opgesteld in het midden van iedere korte zijde.
De doelen bestaan uit een 6 cm dikke, witgeschilderde metalen cirkel met een diameter van 1 m,
uitgerust met een net (mazen 4 cm). De onderkant van het doel moet zich op 3,50 m van de grond
bevinden en op 2,50 m van de rand van het speelveld, in het midden van de korte zijde.
De doelen mogen worden opgehangen aan het gebinte van het dak of worden bevestigd aan
stutbalken. In geen enkel geval mogen de steunvoeten zich op het speelveld bevinden.
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3

DE BAL

Er wordt gespeeld met een leren bal. De bal zit in een net met zes sterke leren handgrepen.
•
•
•
•
•
•
•

Bal T4
Balomtrek: 65 cm
Lengte van de handgrepen (noot 1): 31 cm
Afstand tussen de twee hechtpunten van een handgreep: 20 cm
Breedte van de handgreep: 2 cm
Dikte van de handgreep: 6/8 mm
Totaalgewicht: 600 tot 700 g

Noot 1: de lengte van de handgrepen is de afmeting van het leer zonder de hechtpunten mee te
rekenen.
Klinknagels zijn verboden.
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4

DE TEAMS

4.1 Inschrijving van een team
Inschrijvingsprocedure voor de ploegen van het Belgisch Kampioenschap
De ploegen worden ingeschreven via LEWB of VLP. De liga’s bezorgen hiervoor aan de ploegen een
blanco inschrijvingsblad met betalingsgegevens. Dit formulier is beschikbaar op www.equibel.be.
De spelers van het team dienen VLP of LEWB lid te zijn en aangesloten te zijn bij een club die aangesloten
is bij de VLP of de LEWB.
Het team dient uit minstens 5 spelers te bestaan
Voor 15 december 1 januari (fase 1)
De ploegen bezorgen een ingevuld inschrijvingsblad aan hun eigen liga en maken betaling over van het
voorschot aan de KBRSF
10 dagen voor elke wedstrijd weekend (fase 2)
De ploegen maken de rest van de inleg hun inschrijvingsgeld (forfait) over aan de organiserende ligade
KBRSF
De ploegen die zich niet aan bovenvermelde deadlines houden wat betreft betalingen en
inschrijvingsbladen, krijgen een boete (bedrag bepaald door de liga) en krijgen geen garantie of ze
kunnen deelnemen het komende seizoen. Alle bedragen zijn jaarlijks aanpasbaar en zullen meegedeeld
worden door de liga’s.
Iedere ploeg zal een ‘ploegverantwoordelijke’ aanduiden voor de duur van het seizoen. De
ploegverantwoordelijke dient gelicentieerd te zijn bij één van beiden liga’s en zal de contactpersoon zijn
voor de horseball-commissie van de KBRSF en de liga’s en is verantwoordelijk voor het doorgeven van
alle informatie aan de spelers van zijn ploeg.
Naam van de ploeg
De naam die aan een ploeg wordt gegeven mag tijdens hetzelfde seizoen gedurende het volledige
Belgische kampioenschap niet worden gewijzigd. Bij het begin van ieder jaar mag een club de naam
van zijn ploeg wijzigen zonder zijn kwalificatie te verliezen. In geval een nieuwe ploeg wenst in te schrijven,
zal die door de commissie worden beoordeeld om zijn niveau te kunnen bepalen.
Ploegkleuren
Om te voorkomen dat twee ploegen die elkaar bekampen, te sterk op elkaar lijkende truitjes zouden
dragen, vragen we aan de ploegverantwoordelijken om één week voor hun wedstrijd met elkaar te
overleggen en tot een akkoord te komen over de kleuren van hun shirts.
Aantal spelers
Het aantal spelers is onbeperkt gelimiteerd tot 9 spelers, doch met een minimum van 5 spelers. Een ruiter
mag zich tijdens hetzelfde seizoen niet gelijktijdig bij twee verschillende ploegen inschrijven, tenzij de
commissie voor specifieke gevallen een afwijking zou toestaan. De ploegen mogen gemengd zijn. Het
seizoen loopt ieder jaar van 1/01 tot 31/12.
Uitschrijven van een speler
Een speler kan op elk moment uitgeschreven worden uit een team, op voorwaarde dat de ingeschreven
speler aan geen enkele officiële wedstrijd heeft deelgenomen van het lopende seizoen met het team
waarbij hij oorspronkelijk ingeschreven was en op voorwaarde dat het minimum aantal van 5 spelers van
het team behouden blijft. Dit kan ook enkel door een mail te sturen naar de liga van de speler, van het
daarvoor voorziene document.
Inschrijven van een bijkomende speler
Een bijkomende speler kan op elk moment ingeschreven worden bij een team, op voorwaarde dat de
speler aan nog geen enkele officiële wedstrijd deelgenomen heeft gedurende het lopende seizoen, bij
een ander team.
De inschrijving is enkel geldig na terugsturen aan de commissie van het officieel document daarvoor
voorzien. Een speler moet ten laatste de maandag (24u. middernacht), voor de wedstrijd, ingeschreven
zijn bij een ploeg en volledig in orde zijn, om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Dit om de
mogelijkheid te bieden aan de liga om te controleren of de betreffende speler met alles in orde is.
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Spelerstransfers
Iedere speler mag van ploeg veranderen op voorwaarde dat hij niet van club verandert en op voorwaarde
dat hij geen transfer naar een lagere afdeling vraagt. Hij moet die transfer schriftelijk en gelijktijdig bij de
commissie en de liga aanvragen. De commissie zal dan contact opnemen met de
ploegverantwoordelijke.
Het aantal uitgaande transfers wordt echter als volgt gelimiteerd per ploeg:
•
•
•
•
•

0 voor een ploeg die slechts met 5 spelers ingeschreven is
0 voor een ploeg die slechts met 6 spelers ingeschreven is
1 voor een ploeg die met 7 spelers ingeschreven is
2 voor een ploeg die met 8 spelers ingeschreven is
3 voor een ploeg die met 9 spelers ingeschreven is

De speler die het eerst zijn aanvraag indient krijgt voorrang op de 2de , 3e ,…aanvraag per ploeg. Eens de
limiet bereikt is, zullen de volgende aanvragen van een speler van dat team, geweigerd worden.
Per seizoen is één transfer per speler toegelaten, en dit uiterlijk vóór 30 juni. Na het einde van het seizoen
is een speler transfer vrij.
Inschrijven van een team voor een wedstrijd.
Bij het sluiten van de inschrijvingen (maandag 00:00u voor de wedstrijd) stuurt de ploegverantwoordelijke
een correct ingevulde spelerslijst naar de organiserende liga. Deze blanco spelerslijst is terug te vinden
op www.equibel.be .
Wijzigingen betreffende de inschrijvingen kunnen tot maandagmiddag 12.00u per mail doorgegeven
worden aan de organiserende liga.
De ploegverantwoordelijke dient het officiële spelersblad ten laatste 30 min voor de wedstrijd of zondag
voor de vetcheck af te geven aan het wedstrijdsecretariaat.
Indien er zich na deze datum nog wijzigingen voordoen moeten de spelers dit ter plaatse melden aan
het wedstrijdsecretariaat.
4.2 Kalender
De opmaak van de kalender is de bevoegdheid van de nationale commissie. Na fase 1 van de
inschrijfprocedure en na het bekendmaken van de internationale kalender zal de nationale commissie
een voorstel doen aan de organisatoren met beschikbare datum.
4.3 De vervangingen
De vervangingen mogen gebeuren bij:
• Spelonderbrekingen zonder chronostop (b.v. wanneer de bal buiten gaat, bij een inworp, enz.)
• door een ploeg of de scheidsrechter aangevraagdetime-outs De vervangingen zijn onbeperkt.
De vervanger betreedt het terrein in de speelheft die met zijn kamp overeenstemt.
4.4 De kapitein : rechten en plichten
Ieder team moet een kapitein hebben. De kapitein is de vertegenwoordiger van zijn ploeg. Hij leidt en
controleert het spel van zijn ploeg. De kapitein kan zich tot een scheidsrechter wenden om de
interpretatie van de regels te bespreken of om informatie te verkrijgen die essentieel is voor het verloop
van het spel. Hij doet dit als het noodzakelijk is en steeds op een hoffelijke manier.
De kapitein moet steeds herkenbaar zijn via kapiteinsband om de rechterbovenarm. Indien niet, zal de
scheidsrechter zelf een kapitein aanduiden.
Voordat hij het terrein om een geldige reden verlaat, moet de kapitein de scheidsrechter op de hoogte
brengen van zijn vervanger tijdens zijn afwezigheid.
5

DE SPELERS

Om aan een officiële horseball-wedstrijd deel te nemen moeten de ruiters in het bezit zijn van een licentie
bij de VLP of de LEWB
Spelers die in buitenland willen spelen (en dit zelf voor vriendschappelijke wedstrijden) moeten de
toelating hiervoor vragen bij de KBRSF.
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Er zijn 3 mogelijkheden:
1

Een Belgische speler die wil meespelen bij een buitenlandse ploeg in een buitenlandse
competitie: individuele aanvraag met duidelijke vermelding van de ploeg waarvoor zal
aangetreden worden. De aanvraag dient te gebeuren 14 dagen voor de eerste wedstrijd
waaraan wordt deelgenomen. Deze aanvraag is geldig voor alle wedstrijden van dat jaar
met die ploeg.

2

Een Belgische ploeg die deelneemt aan een buitenlands tornooi of wedstrijd: één
aanvraag met vermelding van alle deelnemende spelers, data en organisator. De
aanvraag gebeurt 14 dagen voor de wedstrijd of voor aanvang van het tornooi. De
aanvraag geldt enkel voor de betreffende wedstrijd of het betreffende tornooi.

3

Een Belgishe speler die wil deelnemen aan een buitenland tornooi of wedstrijd: een
individuele aanvraag met vermelding van de data en organisator. De aanvraag dient 14
dagen voor de betreffende wedstrijd of voor aanvang van het betreffende tornooi te
gebeuren. De aanvraag geldt enkel voor de betreffende wedstrijd of het betreffende
tornooi. Bij de aanvraag moet duidelijk vermeld worden om welke van de bovenstaande
opties het gaat.

5.1 Uitrusting van de spelers
De spelers moeten zich als volgt presenteren:
• Een helm die voldoet aan de van kracht zijnde Europese veiligheidsnormen. Als de ruiter op zijn
paard zit, moet de helm altijd vastgemaakt zijn.
• Rijlaarzen.
• Truitje in de kleuren van de ploeg met een nummer (van 1 tot 15) op de borstzijde (cijfers van 10
cm) en met een rugnummer (van 20 cm). Tijdens de wedstrijd moeten de spelers hetzelfde
nummer dragen.
• Truitjes met verticale zwarte en witte strepen van 5 cm of ieder ander truitje dat tot verwarring
leidt, zijn verboden voor de spelers.
• Rijbroeken of uniformen in de kleuren van de ploeg.
• Sporen zijn facultatief; sporen met wieltjes, hamersporen en andere gevaarlijke sporen zijn
verboden. Alleen sporen met afgeronde uiteinden en een steellengte van maximum 3 cm zijn
toegestaan. De sporen moeten recht aangebracht zijn, op een normale hoogte, en mogen
alleen door middel van de riem bevestigd zijn. De sporen moeten uit metaal vervaardigd zijn, en
niet uit plastic.
• Een spoor dat duidelijk een verwonding heeft aangebracht, moet tot het einde van de wedstrijd
verwijderd worden.
• Het dragen van een rijzweep is verboden op het speelveld, maar toegelaten op het
opwarmingsterrein als dit terrein verschilt van het wedstrijdterrein.
• Het dragen van beschermingen is aanbevolen
• De spelers mogen geen sieraden dragen. Vingerringen of trouwringen worden bedekt door
handschoenen of vastgeplakt om te vermijden dat ze verwondingen veroorzaken.
5.2 Verzorging van de spelers
Bij een blessure die een bloeding veroorzaakt verlaat de speler het terrein en neemt hij pas zijn plaats
opnieuw in nadat een supervisor of scheidsrechter zijn toestemming heeft gegeven en zijn blessure
correct is behandeld.
6

DE PAARDEN

Paarden en pony's moeten bij de KBRSF ingeschreven (immatriculatie) zijn en beschikken over een
nationaal paspoort (equipass, studbook of ermee gelijkgesteld) met vermelding van de noodzakelijke
inentingen. De inschrijving moet per overschrijving aan de KBRSF worden betaald vóór de eerste
competitiewedstrijd waaraan het paard deelneemt.
De ingeschreven paarden moeten gezond zijn. Bij de minste verwonding of het minste spoor van manken
moeten ze voor verzorging van het terrein worden gehaald. De scheidsrechter ziet toe op de toepassing
van deze regel; hij kan zich hierbij laten adviseren door de dienstdoende veearts.
Een paard mag dezelfde dag maar in één en dezelfde ploeg ingeschreven zijn en zal niet aan meer dan
een wedstrijd mogen deelnemen op dezelfde dag.
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6.1 Categorie pony’s
Voorbehouden aan de ruiters die in de loop van het betrokken jaar 9 tot 16 jaar worden en die pony's
van 5 jaar of meer berijden. Pony’s dienen in orde te zijn met de ponymeting ( zie reglementen KBRSF).
6.2 Categorie paarden
Voorbehouden aan alle ruiters die in de loop van het betrokken jaar 14 jaar worden. Er mogen geen
pony's deelnemen in de categorie paarden.
6.3 Algemeen
Het aantal paarden per team is maximum zes, waarvan er hoogstens vier op het speelveld mogen staan.
Horseball wordt gespeeld met paarden die minstens 5 jaar oud zijn en een geactualiseerd
begeleidingsboekje met vermelding van de verplichte inentingen bezitten.
Bij een internationale wedstrijd mogen de, op het wedstrijdblad, vermelde paarden tijdens de wedstrijd
en de rusttijden niet door andere ruiters worden bereden dan de spelers, de trainer en de verzorgers met
rij-uitrusting en helm.
In het opzicht om met een onervaren paard wedstrijdervaring op te doen in slechts één andere ploeg
mag:
-

een ruiter uit divisie 1 deelnemen in een lagere divisie en dit met een maximum van 6 wedstrijden.
een ruiter uit divisie 2 deelnemen aan wedstrijden in een hogere divisie en dit met een maximum
aan 6 wedstrijden.
een ruiter uit divisie 2 deelnemen aan maximum 6 wedstrijden van divisie 2.

De deelname met een onervaren paard dient eerst goedgekeurd te worden door de Nationale
Commissie. Deze aanvraag dient 2 weken voor de wedstrijd doorgestuurd te worden naar
clara@equibel.be.
6.4 Uitrusting van de paarden
De paarden, met inbegrip van de paarden van de scheidsrechters, moeten als volgt worden
gepresenteerd:
• Mondstukken: alleen een bit met stang is verboden; een bit dat wonden heeft veroorzaakt, mag
door de scheidsrechters worden geweigerd.
• Het is verboden om de martingaal te bevestigen aan een Mexicaanse neusriem.
• Een vaste - harde of elastische – martingaal is verplicht
• Het gebruik van beschermingsmiddelen (getten of bandages ) voor de 4 benen is verplicht.
Hoefschoenen (clochen) zijn verplicht aan de 4 voeten.
• Elk type zadel is toegelaten, uitgezonderd het Camargue-zadel, het westernzadel en het
racezadel.
• Het gebruik van oogkleppen is verboden.
• Het gebruik van mobiele of vaste schroeven is toegelaten, weliswaar alleen op een grasveld en
als de supervisor ermee heeft ingestemd.
• Het verlies van beschermingsmiddelen heeft, op vraag van de scheidsrechter, de vervanging
van het paard tijdens een spelonderbreking tot gevolg. De breuk van eender welk onderdeel
van het zadeltuig noodzaakt de vervanging van het betrokken paard.
• De opraapriemen moeten glijden door een vaste ring aan de singel of door de lus van de vaste
martingaal.
7

TRAINERS EN VERZORGERS

Iedere groom moet minstens 12 jaar oud zijn. Het betreden van de piste is op eigen risico.
Elke trainer dient eveneens te beschikken over minstens een recreatieve licentie (volgens de modaliteiten
van de liga). Indien niet zal hij niet worden toegelaten op het terrein.
In de veiligheidszone is slechts één trainer per team, één ploegverantwoordelijk en slechts één groom per
paard toegelaten, dit betekent indien er slechts 4 paarden spelen, er slechts 4 grooms zullen toegestaan
worden en dit op voorwaarde dat ze een uniforme outfit dragen, indien mogelijk in de kleuren van hun
team.
Maximum 6 spelers met of zonder paard worden toegelaten in de veiligheidszone en enkel in volledig
spelersoutfit.
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De trainer (behalve om een time-out aan te vragen) noch de verzorgers hebben het recht om zich tot
de scheidsrechters te wenden, op straffe van een technische fout, een gele of een rode kaart of de
uitsluiting.
Behalve tijdens de time-outs en de rust mogen ze het speelveld niet betreden zonder toelating van de
scheidsrechter. De niet-naleving van deze regel zal worden bestraft met een technische fout.
De trainers en verzorgers nemen plaats in hun respectievelijke zones, dit op een afstand van 5m van de
stoelscheidsrechter.
8

OFFICIALS: RECHTEN EN PLICHTEN

De officials moeten tenminste een licentie OF1 hebben.
8.1 Het comité van toezicht (jury d’appel)
Het algemene verloop van de competities wordt gecontroleerd door een comité van toezicht dat door
de liga is aangeduid.
Dit comité bestaat uit drie personen die eventuele klachten zullen behandelen.
Een van de leden is de Voorzitter van het Comité (de supervisor). Hij wordt eveneens aangesteld door de
liga Zij kiezen uit de door de commissie voorgedragen kandidaten.
8.2 De Voorzitter van de Jury (supervisor)
De voorzitter is één uur vóór het begin van de eerste officiële wedstrijd aanwezig. Alle ruiters,
ploegverantwoordelijken en grooms dienen zijn richtlijnen te volgen.
De supervisor komt niet tussen bij de arbitrage tijdens de wedstrijd, maar mag wel worden geraadpleegd.
Niettemin mag hij een tijdelijke vervanger aanduiden als zijn aanwezigheid als terreinscheidsrechter of
stoelscheidsrechter noodzakelijk is voor het vlotte verloop van de dag.
• Hij is voorzitter van de veterinaire inspectie.
• Hij beoordeelt de bespeelbaarheid van het terrein.
• Hij doet een uitspraak in geval van een betwisting waarvoor geen beroep moet worden gedaan
op de disciplinaire commissie.
• Hij neemt de reglementaire klachten in ontvangst.
• Hij controleert de documenten van de paarden (dit kan ook door het secretariaat gebeuren).
• Hij controleert de licenties (dit kan ook door het secretariaat gebeuren).
Hij neemt de beslissingen die zich opdringen: hij vraagt de scheidsrechter te paard om de wedstrijd stop
te zetten, hij weigert een paard nadat hij het advies van de veearts heeft ingewonnen, hij weigert een
speler nadat hij het advies van de dokter heeft ingewonnen.
Samen met het comité van toezicht verifieert hij:
Of de medische dienst aanwezig is (hulpverlener).
De veiligheid langs en op het terrein gedurende de hele dag.
Of de teams een half uur vóór de partij klaar staan in de inrijpiste.
Of de grooms de reglementaire kledij dragen en of hun aantal reglementair is (1 groom per
paard).
• Of de paarden van de scheidsrechter klaar zijn en vergezeld zijn van een groom.
• De goede organisatie en staat van het parkeerterrein.
• Het evaluatierapport van de wedstrijd op het einde van de dag.
•
•
•
•

De supervisor ziet toe op de bescherming van de paarden tijdens de wedstrijd. Hij zal de partij stop zetten
als hij een blessure bij een paard vaststelt.
Hij signaleert de redenen die zijn tussenkomst rechtvaardigen om de scheidsrechter te paard te
verwittigen om het spel stil te leggen zodat een paard dat hem twijfelachtig lijkt kan worden
gecontroleerd.
Het paard dat uit de wedstrijd is genomen, kan de competitie pas hervatten nadat de supervisor
daarmee heeft ingestemd.
8.3 De opleider van de scheidsrechters
Hij plaatst zich naast de stoelscheidsrechter of scheidsrechter te voet om zijn opleidende rol uit te
oefenen. Hij maakt en beheert het scheidsrechtersschema voor de verschillende speeldagen.
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Hij herhaalt de reglementaire voorschriften en ziet toe op het vlotte verloop van de competitie. De
opleider mag ook supervisor zijn.
8.4 De scheidsrechters
Elke ploeg dient een scheidsrechter aan te duiden.
De wedstrijden worden gecontroleerd door ofwel:
1. twee scheidsrechters: één terreinscheidsrechter te paard en één stoelscheidsrechter. de organisator
mag paarden voorzien, indien hij wenst.
De stoelscheidsrechter moet zich centraal opstellen in de veiligheidszone en zich afgezonderd
houden van verzorgers, trainers en vervangers. Hij zal bij voorkeur op een scheidsrechtersstoel
plaatsnemen. De stoelscheidsrechter signaleert de scheidsrechter te paard alle onregelmatigheden
via een vlag of een radioverbinding, Hij controleert de linten die de penaltylijnen aanduiden en ziet
erop toe dat ze zich op de juiste plaats bevinden.
Bij een wedstrijdonderbreking mag de terreinscheidsrechter de stoelscheidsrechter raadplegen om
de beslissing te nemen die zich opdringt; bovendien mag hij zoveel time-outs aanvragen als hij wenst.
In alle gevallen zijn de beslissingen van de terreinscheidsrechter doorslaggevend en kan hij op ieder
ogenblik tussenkomen om de spelregels en de sportiviteit te laten respecteren.
2. Drie scheidsrechters: één stoelscheidsrechter en 2 terreinscheidsrechters te voet. De
stoelscheidsrechter moet zich centraal opstellen in de veiligheidszone en zich afgezonderd houden
van verzorgers, trainers en vervangers. Hij zal bij voorkeur op een scheidsrechtersstoel plaatsnemen.
De drie scheidsrechters communiceren via een radioverbinding en zijn elk verantwoordelijk voor hun
eigen zone. In het geval van twijfel is de beslissing van de stoelscheidsrechter doorslaggevend.
In elk geval dient de veiligheidszone een minimum van 3m te hebben.
Alle scheidsrechters moeten in het bezit zijn van een licentie voor het lopende jaar.Alle scheidsrechters
moeten gedekt zijn door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als ze een wedstrijd leiden.
Alleen de kapiteins van iedere ploeg hebben het recht om de scheidsrechter aan te spreken over vragen
die zich gedurende de wedstrijd stellen.
De scheidsrechters moeten het spel volgens de regels leiden. Dit omvat: de bal in het spel brengen,
beslissen wanneer de bal niet meer speelbaar is, straffen opleggen en time-outs toekennen.
Vóór het begin van de wedstrijd moeten de scheidsrechters alle uitrusting, met inbegrip van alle signalen
die door de scheidsrechters en hun assistenten worden gebruikt, verifiëren en goedkeuren.
De scheidsrechters hebben beslissingsrecht voor de overtredingen die tegen de regels worden begaan,
hetzij op het terrein, hetzij buiten de grenzen daarvan, hetzij tijdens de opwarming, en dit op ieder
ogenblik vanaf hun aankomst op het terrein (die periode vangt aan 30 minuten vóór het voorziene
aanvangsuur van de wedstrijd en eindigt één uur na het affluiten van de match.
De paarden van de scheidsrechters moeten door de organisator ter beschikking worden gesteld.
8.5 Het secretariaat van de liga
De organiserende liga voorziet op elke wedstrijd een secretariaat en voorziet de mensen van het
secretariaat van de computers.
Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de verwerking van de vetcheck en de wedstrijden.
Indien nodig assisteert het wedstrijdsecretariaat met de administratieve taken van de supervisor.
8.6 Het secretariaat op het terrein
Het terreinsecretariaat noteert de time-outs die door de ploegen worden genomen, de doelpunten die
worden gemaakt, de naam van de speler die gescoord heeft, en de straffen die de spelers hebben
gekregen. De secretariaatsmedewerkers dienen een licentie te hebben.
8.7 De tijdopnemer
De tijdsopname gebeurt door een official.
Indien de officiële chronometer defect is, wordt iemand belast met de manuele tijdsopname. Deze
persoon brengt de stoelscheidsrechter op de hoogte van het einde van de reglementaire speeltijd.
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De stoelscheidsrechter waarschuwt dan de scheidsrechter te paard of de scheidsrechter te voet (indien
de match geleid wordt door 3 scheidsrechters) die het einde van de eerste speelhelft, alsook het einde
van de wedstrijd fluit door middel van 3 opeenvolgende fluitsignalen.
Het begin van het eerste fluitsignaal betekent het einde van elke spelactie.
SPELREGELS
Maximum zes spelers per ploeg, waarvan er slechts vier en niet minder dan drie terzelfder tijd op het terrein
mogen staan. De overige spelers blijven in hun veiligheidszone op hun speelhelft staan.
9

DUUR VAN HET SPEL

9.1 Algemeen
De wedstrijd bestaat uit twee speelhelften van elk 10 minuten. De twee speelhelften worden van elkaar
gescheiden door een rust van 3 minuten.
De speeltijd wordt van op het wedstrijdsecretariaat bijgehouden door de officiële tijdopnemer.
9.2 Spelonderbrekingen
Het spel kan automatisch of op aangeven van de scheidsrechter worden stilgelegd, en dit om
verschillende redenen, meer bepaald:
•
•
•
•

Na het scoren van een doelpunt,
Als de bal het terrein verlaat, buiten de limieten van de veiligheidszone
Als een fout wordt gemaakt
Omwille van speciale redenen

Tijdens die spelonderbrekingen loopt de reglementaire speeltijd gewoon door.
9.3 Time-outs
Per speelhelft beschikt elke ploeg over één time-out van dertig seconden. Een time-out kan alleen bij een
spelonderbreking worden gevraagd.
De kapitein of de trainer van de ploeg vraagt de time-out aan bij de scheidsrechter, die de chronometer
laat stopzetten..
De niet gebruikte time-outs mogen niet naar de tweede speelhelft worden overgedragen. De
tijdopnemer meldt het einde van de time-out na dertig seconden. De speeltijd begint pas opnieuw te
lopen als de wedstrijd na het fluitsignaal van de scheidsrechter hervat.
Om specifieke redenen zoals de moeilijke recuperatie van de bal, een ongeval, enz. mag de
scheidsrechter bijkomende time-outs vragen die niet aan de ploegen zullen worden toegerekend, De
duur van deze time-outs is onbeperkt. Ook het aantal time-outs dat de scheidsrechter kan aanvragen is
onbeperkt.
Alleen de scheidsrechter mag vragen om de chronometer stop tezetten. De chronometer wordt
stilgelegd tijdens een time-out.
10

BEGIN EN EINDE VAN EEN WEDSTRIJD

10.1 Algemeen
Vóór de wedstrijd voert de scheidsrechter een toss uit tussen de kapiteins van de twee ploegen. Het team
dat de toss wint, mag kiezen tussen:
• De wedstrijd beginnen
• Het terrein
Als een ploeg ervoor kiest om de wedstrijd te beginnen, mag de tegenpartij het terrein kiezen. Als de
ploeg die de toss wint, het terrein kiest, mag de tegenpartij de wedstrijd beginnen.
Iedere ploeg moet aan de scheidsrechter een reglementaire bal presenteren.
De tweede bal wordt aan de stoelscheidsrechter gegeven voor de volledige duur van de partij.
Ingeval een van beide teams geen reglementaire bal aan de scheidsrechter presenteert, mag de
tegenpartij het spel tweemaal aanvatten (bij het begin van iedere speelhelft).
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Bij het betreden van het terrein moet elke ploeg in de helft van het terrein blijven die overeenkomt met
zijn kamp, tot het fluitsignaal voor het begin van de partij weerklinkt.
Bij het begin van de tweede speelhelft mag de andere partij de wedstrijd beginnen; de ploegen
verwisselen van kamp.
10.2 Bij het begin van iedere speelhelft
Bij het begin van iedere speelhelft plaatst de terreinscheidsrechter de bal in het midden van de 10meterlijn in het kamp van de ploeg die de wedstrijd mag beginnen.
De spelers van de verdedigende ploeg stellen zich, in de richting van het spel, op in hun kamp. Het
aanvallende team stelt zich op in zijn kamp.
Bij het fluitsignaal van de scheidsrechter mag elke speler die zich achter de 10-meterlijn bevindt, de bal
oprapen.
Zodra de scheidsrechter het signaal heeft gegeven, zal de ploeg die de wedstrijd mocht aanvatten, de
bal in galop vastgrijpen.
De chronometer begint te lopen vanaf dit fluitsignaal. De scheidsrechter fluit de wedstrijd pas op gang
als alle spelers stilstaan.
Als het team dat de wedstrijd mocht aanvatten, de bal niet in galop opraapt of als elke speler zijn eerste
poging om de bal op te rapen mist of de bal voorbij is gereden (10-meterlijn), of als een speler die de bal
niet mocht oprapen, de bal opraapt, fluit de scheidsrechter een penalty P3 in het midden van het terrein
in het voordeel van de verdedigende tegenpartij.
De verdedigende actie mag beginnen zodra:
Een van de spelers van het team dat de bal mag oprapen, de middenlijn overschrijdt.
• De bal, eens opgeraapt, in de tegenovergestelde richting wordt meegenomen.
• De bal op de grond valt.
Als deze regel niet wordt gerespecteerd, zal een penalty P2 worden toegekend in het voordeel van de
aanvallende ploeg.
10.3 Op het einde van iedere speelhelft
Op het einde van iedere reglementaire speelhelft laat de tijdopnemer, gedurende 3 seconden, een
krachtig geluidssignaal weerklinken dat het einde van de periode signaleert.
Als dat geluidssignaal niet werkt, fluit de stoelscheidsrechter het einde van de speelhelft.
Wanneer er een doelpoging plaatsvindt net op het einde van de speelhelft, zal het doelpunt tellen op
voorwaarde dat de bal in doel gaat en dat deze de handen van de speler verlaten had vóór het
weerklinken van het geluidssignaal of het eerste fluitsignaal.
Als een fout wordt begaan net op het ogenblik dat het signaal van de chronometer weerklinkt om het
einde van een speelhelft aan te duiden, of net ervoor, moeten de eventuele rechtstreekse worpen
(penalty P1 of penalty P2) zonder verdediging worden genomen.
Het spel eindigt definitief als de scheidsrechter driemaal fluit.
10.4 De score
De ploeg die de meeste doelpunten maakt, wint de partij.
Het doelpunt is geldig wanneer de bal volledig door de ring van het doel gaat nadat de diverse
spelregels werden nageleefd.
Ingeval een speler van de tegenpartij de bal raakt zonder hem vast te grijpen, gaat de telling van het
aantal passes gewoon door (geen ‘reset’).
Ingeval een team een eigen doelpunt maakt, wordt het doelpunt aan de tegenpartij toegekend; in dat
geval hervat het spel met een inworp voor het team dat in eigen doel heeft gescoord.
De drie-passes-regel wordt niet toegepast in geval van een eigen doelpunt.
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Ingeval een klassement van verschillende wedstrijden wordt opgemaakt, geldt de volgende
puntentelling:
•
•
•
•

gewonnen wedstrijd = 3 punten.
gelijkspel = 1 punt.
verloren wedstrijd of opgave = 0 punten
forfait = - 1 punt en -7 doelpuntensaldo voor de ploeg die forfait geeft en +3 punten en +7
doelpuntensaldo voor de tegenpartij.

Als alle wedstrijden zijn afgewerkt; worden de ploegen met een gelijk aantal punten gerangschikt op
basis van de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beste doelpuntensaldo.
Aantal gemaakte doelpunten.
Aantal tegendoelpunten.
Aantal gewonnen wedstrijden.
Aantal verloren wedstrijden.
Het team dat het minst gele of rode kaarten (1 rode kaart = 2 gele kaarten) heeft gepakt.
Het jongste team.
Lottrekking.

Als de teams ex aequo eindigen en de wedstrijdformule een winnaar eist (wedstrijden met rechtstreekse
uitschakeling), wordt een aantal bijkomende periodes afgewerkt om de ‘sudden death’ te kunnen
spelen.
De ‘sudden death’ periode begint, na twee minuten rust, na het einde van de tweede speelhelft en
begint met een opgooi door de scheidsrechter in het midden van het terrein. Geen enkele periode in de
‘sudden death’ mag langer duren dan 5 minuten. Als na zulke periode geen enkel doelpunt is gescoord,
volgt een nieuwe rustperiode van 2 minuten. Een nieuwe periode van 5 minuten begint opnieuw met een
opgooi in het midden van het terrein. Het team dat als eerste scoort, wint de wedstrijd.
10.5 Wedstrijdonderbreking
In geval van overmacht:
De beslissing wordt door de scheidsrechter genomen. In dit geval telt het resultaat als de helft
van de tweede speelhelft is afgelopen. In het tegenovergestelde geval wordt de wedstrijd
hervat binnen het erop volgende halfuur of moet de wedstrijd worden overgespeeld.
Op initiatief van een team:
Dit team verliest de wedstrijd. Het doelpuntensaldo ten gunste van de winnaar is gelijk aan een
forfaitscore. Als de al behaalde score een groter doelpuntensaldo oplevert, wordt dit saldo
toegekend. De werkelijk gemaakte doelpunten vóór de onderbreking worden meegeteld voor
het topschutterklassement. De boeten van de forfaits moeten niet betaald worden.
10.6 Forfait
Het team dat zich niet op het voorziene uur aanmeldt voor de controle door de veearts of voor de
wedstrijd, verliest met forfait.
In sommige gevallen kan het comité van toezicht een afwijking toestaan op voorwaarde dat de kapitein
van de tegenpartij, de scheidsrechters en de organisatoren daarmee akkoord gaan. Deze afwijking mag
in ieder geval alleen maar worden toegestaan als ze minstens twee uur vóór het officiële aanvangsuur
van de wedstrijd werd aangevraagd.
De inschrijving in het begin van het seizoen verplicht het team om aan alle wedstrijden deel te nemen.
Bij officiële wedstrijden zal het team dat zich niet aanmeldt of te laat aanmeldt, een boete van €160 €500
per match per weekend van de liga krijgen. Bovendien zal een bijkomende boete van €60 voor het
evenement worden aangerekend als het team dat in de fout gaat de organiserende liga niet heeft
gewaarschuwd en dit minstens 48 uur vóór de eerste match van het evenement.
De totale som dient als compensatie voor de tegenpartij. en de organisatie. De compensatieratio zal
door de commissie bepaald worden.
De spelers van de tegenpartij moeten niet aanwezig zijn, behalve op de dagen van de finales.
De factuur dient betaald te worden bij ontvangst van de factuur. Zolang de liga de betaling niet
ontvangen heeft, blijft de ploeg geschorst. Elke geschorste wedstrijd betekent een nieuw forfait.

SR Horseball 2019

- 14 -

CVL – 19/02/2019

11

DE PASSES

Een pass is de tijdspanne tussen het ogenblik waarop de bal de handen van de ene speler verlaat en het
ogenblik waarop hij in de handen van een andere speler van dezelfde ploeg belandt.
Als de bal van hand tot hand wordt doorgegeven, kan dit in geen geval als een pass geteld worden.
Door hetzelfde team moeten minimum drie opeenvolgende passes tussen minstens drie verschillende
spelers worden gegeven voordat een doelpunt kan worden gescoord, en dit in alle spelfases.
Zodra de bal op de grond valt of door de tegenpartij wordt onderschept, wordt opnieuw met de telling
van drie opeenvolgende passes begonnen.
De bal mag met een of met beide handen geworpen en aangepakt worden.
De passes mogen vrij worden uitgevoerd, d.w.z. voorwaarts, achterwaarts of zijwaarts.
Uitgezonderd als de bal van hand tot hand wordt doorgegeven, wordt ieder balcontact tussen twee
spelers van hetzelfde team als een pass beschouwd.
De bal mag niet langer dan 10 seconden door dezelfde speler worden bijgehouden op straffe van een
penalty P3 op de plaats waar de penalty is gefloten.
12

BAL BUITEN SPEL

De bal wordt buiten beschouwd als hij aan de andere kant van de terreinrand valt, als minstens een van
de hoeven van het paard van de man in balbezit zich over de rand van het terrein bevindt, of als de bal
over het net langs de korte zijden buitengaat.
De inworp wordt door het verdedigende team genomen op de middenlijn,op de plaats waar de bal is
buitengegaan of op 15 meter ingeval de bal buitengaat tussen de 15-meterlijn en het doel, door de
ploeg die de bal niet heeft buiten gegooid met een penalty P3.
De inworp wordt door het verdedigende team genomen in het midden van de 15-meterlijn ingeval de
bal langs de korte zijden buitengaat.
In deze tekening, wordt de bal door het Rode team gedragen in alle situaties.

13

1

Als de bal buiten gaat aan de kant van het rode team, begint de penalty nr 3 voor het
groene team aan de middenlijn van het terrein, langs de zijlijn.

2

Als de bal buiten gaat achter het doel van het rode team, begint de penalty nr 3 voor het
groene team aan de middenlijn van het terrein, maar op dezelfde hoogte.

3

Als de bal buiten gaat aan de kant van het groene team, begint de penalty nr 3 op de
plaats waar de bal is buitengegaan voor het groene team.

4

Als de bal buitengaat achter het doel van het groene team, begint de penalty nr 3 op het
einde van het terrein, op dezelfde plaats als waar de bal is buitengegaan, voor het groene
team.

INWORPEN AAN DE ZIJLIJN

13.1 Algemeenheden
In één geval kan de inworp in het voordeel van een team zijn. Meer bepaald als een team een doelpunt
heeft geïncasseerd. Het is dan een speler van die ploeg die de inworp voor zijn rekening zal nemen nadat
het doelpunt is gemaakt.
Die inworp gebeurt in het midden van het terrein.
De inworpen gebeuren als volgt: een of twee spelers van elke ploeg plaatsen zich op twee parallelle
lijnen en laten een doorgang (inworplijn) van één meter tussen hen vrij. De eerste rij spelers bevindt zich
op minstens 7 meter van de zijlijn.
De werper plaatst zich aan de rand van de zijlijn zodat hij de bal evenwijdig met de markeringen die het
midden van het terrein aanduiden, kan ingooien. Op het ogenblik van de inworp moeten alle spelers
naar de werper kijken.
In geen geval mag de ingooi worden meegerekend bij de telling van de passes.
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Bij elke inworp moeten alle spelers die niet aan de actie deelnemen, minstens 5 meter verwijderd zijn van
de rij, in hun respectieve kamp; ze mogen pas aan het spel deelnemen als de bal wordt geraakt of
afgeleid door een speler in de rij.
De bal moet binnen de drie seconden na het signaal van de scheidsrechter worden ingegooid, in de as
van de doorgang. De bal moet minstens de eerste rij spelers bereiken ter hoogte van hun stijgbeugel en
mag niet verdergaan dan de laatste speler in de rij.
Voordat de scheidsrechter fluit:
• moeten de spelers op één rij blijven, stilstaand of in beweging, zonder dichter dan 7 meter van
de zijlijn te komen langs de kant vanwaar de bal wordt ingegooid.
• stellen de spelers in de rij zich op tegenover de werper.
Na het fluitsignaal:
• mogen de spelers hun rij verlaten op voorwaarde dat geen dekkingsfout zonder bal wordt
gemaakt.
• mogen de spelers in de 1ste rij niet meer dan 45° draaien.
• Mogen de spelers in de 2e rij 180° draaien, maar enkel in de richting van hun ploeg.
• Mag er geen contact zijn met de werper
• Wanneer een ploeg duidelijk en zonder geldige reden aarzelt zich naar het punt van de inworp
te begeven, kan de scheidsrechter een penalty P3 fluiten in het voordeel van de ploeg die al
op de goede plaats staat, of kan hij de inworp toch laten doorgaan.
• De scheidsrechter laat de inworp uitvoeren zodra de werper op zijn plaats staat en een speler
van zijn ploeg de rij aangeeft.
13.2 Ongeldige inworpen
Een inworp wordt als nietig beschouwd als:
de spelers die niet aan de inworp deelnemen, op minder dan 5 meter van de inworplijn staan
de bal niet minstens de eerste rij paarden bereikt, ter hoogte van de stijgbeugels van de ruiters.
de bal achter de laatste spelers van de rijopstelling op de grond valt zonder aangeraakt te zijn.
de bal het gebinte of het dak van het gebouw raakt.
Als de inworp duidelijk in het voordeel van het team van de werper gebeurt, moet de ingooi
door de tegenpartij worden overgedaan.
• Als het team van de werper nogmaals profiteert van de inworp, zal de scheidsrechter de bal
opgooien tussen twee spelers.
• Indien de speler uit de lijn op minder dan 7 meter van de rand van het terrein staat voor het
fluitsignaal gegeven is.
•
•
•
•
•

13.3 Opraapprioriteit bij de inworp
Bij een geldige inworp waarbij de bal op de grond valt, komt de opraapprioriteit toe aan:
• de spelers in de rij, met inachtneming van de regel voor het oprapen, als de bal in de rij valt. Als
geen enkele speler in de rij de bal opraapt, zal de scheidsrechter een opgooi fluiten.
• de spelers van het kamp waarin de bal valt, ingeval die bal aan een van beide zijden van de rij
zou zijn afgeleid.
Die prioriteit gaat verloren als:
• de bal niet onmiddellijk wordt opgeraapt.
• na een eerste poging, waarbij de bal aangeraakt wordt of niet.
In dat geval geldt de opraapprioriteit gedefinieerd in artikel 15. De richting van het spel wordt aangeduid
door deze eerste poging.
14

INWORPEN MET EEN OPGOOI

De opgooi gebeurt na:
• een dubbele niet-rechte inworp.
• een fout of geschil waarbij niemand voordeel haalt.
De opgooi is een door de scheidsrechter zelf verrichte inworp en gebeurt tussen slechts één speler van
elke ploeg. De scheidsrechter plaatst zich altijd aan de rand van het terrein loodrecht op de plaats waar
de opgooi werd gefloten.
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De twee spelers plaatsen zich onmiddellijk vóór de scheidsrechter, op 5 m afstand van hem. De afstand
tussen de spelers is minstens gelijk aan 1 meter. Nadat hij heeft gefloten, gooit de scheidsrechter de bal
op tussen de twee spelers. De opgooi mag strak of gelobd gebeuren.
De andere spelers moeten zich op 5 meter, in hun respectieve kamp, bevinden tot de bal is opgegooid;
ze mogen de bal pas spelen nadat die is vastgenomen of geraakt door een van de twee spelers die aan
de opgooi hebben deelgenomen.
De opgooien die tussen de 15-meterlijn en de achterlijn worden gefloten, gebeuren aan de markering
van de dichtstbij zijnde 15-meterlijn.
De scheidsrechter moet de opgooi overdoen als hij denkt dat hij ongewild de ene of de andere speler
heeft bevoordeeld of als de bal door geen enkele van de 2 spelers wordt aangeraakt. Het aantal
opgooien van de scheidsrechter is niet beperkt.
Alle regels m.b.t. de inworp zijn ook van toepassing op de opgooi.
Als de scheidsrechter een inworp tussen 2 spelers beslist, moet de tijd stilgelegd worden. De tijd wordt
hernomen bij het fluitsignaal.
15 DE BAL OPRAPEN
15.1 Algemeenheden
De bal moet te paard worden opgeraapt zonder voet aan de grond te zetten; het oprapen kan langs
links of langs rechts gebeuren, bij eender welke snelheid, maar niet al stilstaand.
Degene die de bal opraapt, mag zijn vaart en zijn traject niet wijzigen.
De speler die de bal opraapt, dient dit snel te doen. Als hij er niet in slaagt, mag hij niet stoppen, noch
vertragen ter hoogte van de bal, en moet hij de opraapzone van minstens 5 meter snel verlaten. De
spelers die niet aan het oprapen deelnemen moeten uit deze opraapzone van 5 meter rond de bal
blijven.
De spelers binnen de zone van 5 meter die niet aan het oprapen van de bal deelnemen, mogen niet
vertragen en moeten hun traject voortzetten tot ze deze zone hebben verlaten. Een speler die vertraagt
ter hoogte van de bal of van richting verandert, wordt bestraft met een penalty P3.
Als de bal opgeraapt is, moet de speler snel opnieuw een normale positie te paard innemen of de bal
onmiddellijk doorgeven.
Een tussenkomst op de bal in het bezit van de speler die de bal heeft opgeraapt, is alleen toegelaten als
die speler weer in het zadel zit of opnieuw aan het spel deelneemt. Iedere tussenkomst bij een speler die
nog niet in het zadel zit na de bal te hebben opgeraapt, zal worden bestraft met een penalty P1 en/of
een gele of rode kaart, volgens het oordeel van de scheidsrechter.
In geen geval mag de speler die de bal tracht op te rapen, worden gehinderd. Iedere intimiderende
interventie, mandekking, of interventie ten opzichte van een speler die zich in een opraapsituatie bevindt,
waardoor deze verplicht wordt van richting te veranderen om een botsing te vermijden, zal worden
bestraft met een penalty P1, samen met een verwittiging, een gele kaart of een rode kaart, naar gelang
van het oordeel van de scheidsrechter.
Als de bal in een van de vier hoeken van het speelveld valt en niet kan worden opgeraapt zonder te
stoppen, zal de scheidsrechter de bal weer in het spel brengen via een opgooi op de 15-meterlijjn.

Wanneer het onmogelijk is om de bal op te rapen, zal de scheidsrechter een entre deux
beslissen.
15.2 Richting van het spel
Het spel volgt een denkbeeldige lijn, parallel aan de lange zijde, gaande van de ene doellijn naar de
andere.
Als de bal achter de doellijn valt, aan de korte zijde, is de richting van het spel parallel aan de korte zijde.
15.3 Opraapprioriteit
Naast de specifieke prioriteiten voor de inworpen moet nog een bepaald aantal andere prioriteiten
worden gerespecteerd. De prioriteiten inzake het oprapen van de bal worden bepaald door de
RICHTING VAN HET SPEL.
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Voor de spelers die zich binnen de 5m rond de bal bevinden, gelden volgende prioriteiten:
• Indien een speler, die zich het dichtst bij de bal bevindt, deze als eerste kan oprapen zonder de
tegenspelers te hinderen, komt de prioriteit hem toe.
• Ingeval de spelers zich op gelijke afstand van de bal bevinden en uit verschillende richtingen
komen, geniet de speler die zich in de richting van het spel beweegt, prioriteit.
• Als spelers op gelijke afstand van de bal aankomen, in de richting van het spel maar tegenover
elkaar, geniet de speler wiens ploeg als laatste de bal heeft aangeraakt, prioriteit.
• Na een inworp, met een bal op de grond (volgens de regels van artikel 13 c), wordt de richting
van het spel bepaald door de eerste opraappoging.
16

VEILIGHEID

Veiligheid heeft voorrang op het prioriteitsprincipe.
Een aanvallende speler, die al dan niet in het bezit van de bal is, moet zijn snelheid en zijn richting onder
controle blijven houden.
De beslissingen van de aanvallende speler, om zich aan een mandekking te onttrekken of om een
verdediger te ontwijken, moeten de regels inzake mandekking respecteren. Meer bepaald zijn contacten
van meer dan 45° strikt verboden. Wanneer hiertegen een fout wordt gemaakt, wordt dit bestraft met P1
of P2.
17

DE VERDEDIGING

17.1 Mandekking
Mandekking is de actie die erin bestaat zijn paard in contact te brengen met het paard van de
tegenspeler die op dat moment in het bezit is van de bal, om hem af te remmen of zijn traject te doen
wijzigen.
Het is verboden om op een speler te verdedigen op meer dan 45°; de dekking is slechts toegestaan in
de richting van de beweging van de speler in balbezit. De mandekking mag door een of meer spelers
gebeuren. In geval van een dekking van meer dan 45° kan de speler worden bestraft met een penalty
P1 of penalty P2, naar gelang van de ernst van de overtreding.
Een tegenspeler mag slechts gedekt worden door hem te duwen met het gewicht en de vaart van het
paard, en met de schouder en de arm van de ruiter, op voorwaarde dat de ellenboog van de
mandekker naast zijn lichaam blijft.
Het is verboden:
• de tegenspeler om het middel te vatten.
• met de hand te duwen of tegen te houden.
• te stoten met de vuist, de voorarm, de ellenboog of het hoofd. Dit geldt zowel bij het verdedigen
als bij het aanvallen.
Het is verboden om stil te blijven staan op de speellijn van een tegenspeler, ongeacht het feit of hij de
bal heeft of niet. Zo’n overtreding zal worden bestraft met een penalty P2.
17.2 Plaatsdekking
Op straffe van een P2 mag in geen geval mandekking worden verricht op een speler die niet in het bezit
is van de bal.
Door plaatsdekking mag echter wel elke verplaatsing van zo’n speler worden gevolgd, op voorwaarde
dat die speler niet in zijn bewegingsvrijheid wordt gehinderd.
17.3 Balbetwisting
De speler die, om zijn kamp te verdedigen, de mogelijkheid heeft om zich meester te maken van de bal
van een tegenspeler, mag die slechts met één hand proberen afhandig te maken.
Wanneer de bal vastgepakt is en een balbetwisting tussen twee spelers ontstaat, mag de bal slechts uit
de hand worden gerukt met de kracht van één hand, van de arm en een stevige zadelzit.
De speler die de bal op dat ogenblik in zijn bezit heeft, mag de bal niet van hand verwisselen tijdens de
balbetwisting.
In deze fase van het spel is het verboden zich vast te houden aan of te steunen op enig element van het
tuig en/of aan enig lichaamsdeel van het paard.
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Zodra een speler voelt dat hij uit het zadel zal worden gelicht, moet hij de bal loslaten.
Een speler die tijdens deze actie, zelfs onvrijwillig, een van deze regels overtreedt, moet de bal afstaan
aan de tegenspeler op straffe van een penalty P3.
Geen enkele andere speler mag aan de balbetwisting deelnemen.
Als de speler die in balbezit was vóór de balbetwisting, het duel winnend afsluit, blijft het aantal passes
dat voordien door zijn ploeg werd gerealiseerd, overeind en wordt het recht om de bal 10 seconden te
dragen, op nul gezet.
Iedere poging tot balbetwisting zonder onmiddellijke balverovering verplicht de verdediger die de actie
uitvoert, om snel weer in zijn zadel plaats te nemen vooraleer een nieuwe poging te ondernemen.
17.4 Voordeel bij de betwisting
Als de levendigheid van het spel afneemt tijdens de balbetwisting of als de betwisting onbeslist blijft, zal
de scheidsrechter de actie stoppen en een penalty P3 in het voordeel van de verdediger fluiten. De
regels van penalty P3 zijn dan van toepassing.
17.5 Voordeel bij aanval
Als er balvoordeel is bij een aanval duidt je dit als arbiter aan, maar laat je verderspelen. Een arbiter kan
hierop later terugkomen. Als de aanval afgewerkt kan worden, komt de arbiter hier niet op terug.
18

HET TERREIN VERLATEN

18.1 Onvrijwillig het terrein verlaten
Een speler die het terrein tijdens zijn actie verlaat, mag, in beweging, in het spel terugkeren op
voorwaarde dat dit geen veiligheidsrisico vormt.
18.2 Vrijwillig het terrein verlaten
Een speler die het terrein vrijwillig verlaat (om zijn tuig te herstellen, wegens een verwonding, …), moet
voet aan de grond zetten. Hij mag alleen bij een spelonderbreking in het spel terugkeren of zich laten
vervangen. Dit gebeurt in de speelhelft die met zijn kamp overeenstemt.
19

PENALTY’S

19.1 Algemeenheden
De scheidsrechter kan verschillende soorten penalty’s, de ene ernstiger dan de andere, fluiten naar
gelang van de aard van de fouten; ze bieden de scheidsrechter de mogelijkheid om onregelmatig spel
te bestraffen. Samen met de penalty’s mag een gele of rode kaart worden gegeven naar gelang van
de ernst van de begane fouten.
De partij tegen wie de fout wordt gemaakt, noemen we de ‘benadeelde partij’ en de partij die de fout
begaat, noemen we de ‘benadelende partij’.
Voor de penalty’s P1 en P2 moeten de spelers van het team in wiens voordeel een penalty is gefloten,
zich achter de man in balbezit bevinden. De worp of de pass gebeurt op het ogenblik van het fluitsignaal
van de scheidsrechter.
In geval van een fout waarbij de aanvallende partij balvoordeel heeft, signaleert de scheidsrechter de
fout met een opgestoken arm, maar laat hij verder spelen. Als dit voordeel uiteindelijk niet wordt
geconcretiseerd, keert hij terug naar de oorspronkelijke fout.
19.2 Penalty n°1 (P1)
Penalty n° 1 bestraft ernstige en ontoelaatbare fouten zoals brutaliteit, gevaarlijk spel, beledigingen aan
het adres van de scheidsrechter, …
Als de scheidsrechter een P1 inworp beslist, moet de chrono gestopt worden. De tijd wordt hernomen op
het moment dat de bal de handen van de werper verlaat.
De scheidsrechter laat de spelers van de benadelende partij zich samen opstellen, in een van de twee
hoeken van hun kamp.
Eén speler van het benadeelde kamp zet zich op de 5-meterlijn, terwijl het paard stilstaat, en voert vrij
een rechtstreekse worp uit.
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Het paard van de werper mag worden vastgehouden door één van zijn medespelers, de andere
medespelers moeten zich achter de 5-meterlijn opstellen.
De spelers van de benadelende partij mogen de worp niet onderscheppen, noch een verdedigende
actie uitvoeren.
Wanneer de speler die de P1 neemt, het doel mist, herbegint het spel volgens het systeem van de drie
passes. Als de bal op de grond valt, mag de verdedigende ploeg als eerste de bal proberen op te rapen,
eender waar de bal valt.
19.3 Penalty n°2 (P2)
Deze penalty bestraft de fouten die minder ernstig zijn, maar toch nadelig zijn voor het verloop en de
veiligheid van het spel, zoals het niet respecteren van de opraap prioriteit, obstructiefouten, intimidatie
van de tegenstander enz.
Als een scheidsrechter een P2 beslist, herneemt de chrono op het moment dat de bal de handen van
de werper verlaat in het geval van een onmiddelijke worp op doel of op het moment waar de
scheidsrechter beslist over het hernemen van het spel in het geval van het hernemen met 3 passen over
de 15m.
De scheidsrechter vraagt aan de kapitein wat hij verkiest :
• Rechtstreekse inworp met het paard stil staan op 10 m
• Hand inworp van af de lijn van 15 m en het respecteren van de spelregels, drie passen tussen 3
spelers alvorens naar het doel te werpen.
De kapitein mag raad vragen aan zijn spelers of aan de trainer, maar het moet snel gebeuren De
scheidsrechter aanvaardt deze beslissing
• Op de 10m lijn naar het doel
• Of op de 15 m lijn met aanduiding van de spelers die aanvallen Na dat de beslissing is genomen,
mag deze niet meer veranderen.
Wanneer de ploeg die het voordeel heeft van een penalty en wenst een rechtstreekse worp, moet de
tegenpartij zich opstellen op een afstand van 5 m in de richting van het spel en moet dit gebeuren met
een stilstaand paard.
Indien de ploeg die het voordeel heeft van de penalty verkiest voor de drie passen, moeten de
tegenstanders zich plaatsen op de lijn van 10m de richting van het spel.
In deze twee gevallen mogen de benadeelde spelers zich opstellen in verdediging.
19.4 Penalty n°3 (P3)
Deze penalty wordt gefloten bij alle gewone en niet echt grote overtredingen.
De scheidsrechter laat de penalty nemen op de middenlijn. op de plaats waar de fout precies is gebeurd,
als de fout is begaan in het kamp van het aanvallende team.
Als de fout is begaan in het kamp van het verdedigende team, wordt de penalty genomen op de
middellijn, loodrecht op de plaats waar de fout is gebeurd. De actie moet beginnen met een pass;
gebeurt dit niet, dan zal de penalty P3 aan de tegenpartij worden toegekend.
De spelers van het benadeelde kamp mogen zich opstellen waar ze willen.
De spelers van de benadelende ploeg moeten zich op 5 meter bevinden van de bal, in de richting van
het spel, en dit tot de scheidsrechter fluit.
Het spel hervat steeds vanaf het fluitsignaal van de scheidsrechter.
19.5 Technische fout
Er is sprake van een technische fout wanneer een speler, een vervanger, een trainer of een verzorger
onsportieve middelen gebruikt. Ze mogen de waarschuwingen van de scheidsrechter niet negeren, noch
onsportieve middelen gebruiken zoals:
•
•
•
•
•

zich op een niet correcte manier tot een official wenden of met hem contact opnemen.
taal of gebaren gebruiken die beledigend kunnen zijn.
een tegenstander irriteren.
het verloop van de wedstrijd vertragen door de snelle inworp van de bal te beletten.
van nummer veranderen zonder de scheidsrechter daarvan op de hoogte te brengen.
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• Wanneer er meer dan 4 rutiers op het speelveld staan.
Naar gelang van de ernst van de overtredingen wordt een technische fout bestraft met een penalty P1,
een penalty P2, een penalty P3, een gele kaart of een rode kaart, volgens de beoordeling door de
scheidsrechter.
Technische fouten kunnen ook vóór de wedstrijd tijdens de opwarming worden toegekend, tijdens de
rust, of tijdens de rustperiodes tussen de verlengingen tot een half uur na het afsluiten van de wedstrijd.
20

GEVAARLIJK RIJDEN EN SPELBEDERF

Aan iedere speler is het verboden om:
• een andere speler opzettelijk te hinderen door zich te verplaatsen dwars over de lijn (> 45°) van
het spel van de tegenspeler, ongeacht het feit of die speler in balbezit is of niet.
• de voeten in de stijgbeugelriemen te plaatsen om de bal te onderscheppen, ongeacht de
spelsituatie.
• een tegenstander of het paard van een tegenstander te bedreigen, te slaan of tegen te
houden.
• de bal vrijwillig rond zich te slingeren om de tegenspeler te intimideren.
• het paard te slaan met de bal, de teugels of de handen.
• recht te staan op het zadel om de bal te onderscheppen, ongeacht de spelsituatie.
• Wanneer spelers duidelijk niet de intentie hebben om aan te vallen, maar enkel de tijd willen
rekken, zal de scheidsrechter een P3 beslissen.
• een tegenspeler te intimideren, meer bepaald bij het oprapen van de bal, en hem zo te
verplichten van richting te veranderen om een botsing te vermijden, hoewel er in feite geen
enkele fout is begaan.
• Iedere andere actie om het spel te vertragen.
Het staat de scheidsrechter vrij om iedere actie te bestraffen die hem gevaarlijk of oneerlijk lijkt.
21

SPELER OP DE GROND

Ingeval een speler die niet in balbezit is, op de grond ligt, zal het spel pas worden stilgelegd als de
scheidsrechter de situatie gevaarlijk acht.
Als het spel wordt stilgelegd, zal het worden hervat met een P3 voor de tegenpartij de plaats waar de
speler in balbezit zich bevond (ongeacht wie de bal had).
Een speler op de grond mag op geen enkele manier aan het spel deelnemen.
Als een speler op de grond valt terwijl hij in balbezit is, zal de scheidsrechter een penalty P3 fluiten in het
voordeel van de tegenpartij op de plaats waar de speler is gevallen.
22

BREUK VAN EEN ZADELTUIG

In geval van de beschadiging of de breuk van een zadeltuig zal geen time-out worden toegekend. De
betrokken speler:
• zal zich kunnen laten vervangen om het tuig te herstellen, en dit bij een reglementaire
spelonderbreking of een time-out.
• verder kunnen spelen op voorwaarde dat de scheidsrechter van oordeel is dat de veiligheid niet
in het gedrang wordt gebracht. In het andere geval mag de scheidsrechter aan de betrokken
speler vragen om het terrein te verlaten tot hij zijn tuig heeft hersteld.
Als de scheidsrechter de speler vraagt om het terrein te verlaten, zal een penalty P3 worden toegekend
aan de tegenpartij.
23

VOORZORGSMAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN DE PAARDEN

Iedere wreedheid ten aanzien van de paarden is strikt verboden op het terrein en erbuiten en mag door
de scheidsrechter worden bestraft.
Een paard dat niet voldoet aan de minimale presentatievoorwaarden, mag door de scheidsrechters de
toegang tot het terrein worden geweigerd.
Mag worden bestraft met een gele kaart:
• het paard slaan met de bal, de teugels of de handen.
• een paard van een tegenspeler slaan of tegenhouden.
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De scheidsrechter of de supervisor mag het spel op ieder ogenblik onderbreken om de algemene
toestand van om het even welk paard te controleren of het paard het terrein te laten verlaten voor het
toedienen van de noodzakelijke verzorging.
In geval van, zelfs oppervlakkige, verwondingen of zichtbare tekenen van recuperatiemoeilijkheden
moet het paard het terrein verlaten om de nodige verzorging te krijgen. Het paard mag pas op het terrein
terugkeren na de toestemming van de supervisor.Producten om een wonde te verbergen zijn verboden.
Tegen de beslissing van de scheidsrechters en de supervisor kan geen beroep worden aangetekend.
Indien de aanwezigheid van de paarden bij de prijsuitreiking vereist is, moet zij plaatsvinden nadat de
nodige verzorging is toegediend
24

SANCTIES

De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om op ieder ogenblik het afkeurenswaardige gedrag van een
speler, coach ofwel groom te bestraffen met een waarschuwing en zelfs uitsluiting. Wanneer de groom
een waarschuwing of een gele kaart krijgt, worden deze bij de kapitein van de ploeg bijgeteld. Bij een
gele kaart dient de groom het speelterrein te verlaten.
Bij ernstige fouten zal de beschuldigde speler niet alleen bestraft worden met een penalty die tegen zijn
ploeg wordt gefloten, maar ook met:
• een mondelinge waarschuwing.
• een eerste gele kaart. Deze sanctie gaat altijd gepaard met een penalty P1 of P2.
• een tweede gele kaart gedurende dezelfde wedstrijd : de speler moet het terrein verlaten, maar
mag worden vervangen. Hij zal automatisch worden geschorst voor de volgende wedstrijd.
• een rode kaart. Dit betekent de onmiddellijke uitsluiting van de speler zonder dat hij mag worden
vervangen, en de schorsing voor minstens één wedstrijd. Daarbij komt een vergadering van de
disciplinaire commissie. De rode kaart gaat automatisch gepaard met een penalty P1.
Iedere definitieve uitsluiting verplicht de speler om het wedstrijdterrein te verlaten.
De gele kaarten zijn gedurende het ganse seizoen cumuleerbaar. Na 3 gele kaarten wordt de speler of
coach geschorst voor de volgende officiële wedstrijd.
25

KAMER VAN SCHEIDSRECHTERS

De kamer van scheidsrechters kan worden aangesproken door de leden van het comité van toezicht of
door de bij de wedstrijd betrokken scheidsrechters. Deze commissie moet ieder afkeurenswaardig gedrag
van spelers, trainers, of verzorgers die aan een wedstrijd deelnemen, beoordelen en eventueel bestraffen.
De kamer van scheidsrechters bestaat uit de supervisor, een lid van het comité van toezicht en minstens
drie leden van de commissie.
De zaak van een speler die een rode kaart heeft gekregen of door een supervisor is gerapporteerd, wordt
automatisch voorgelegd aan de disciplinaire commissie. Deze commissie bepaalt de sanctie en brengt
de speler en de verantwoordelijke van zijn ploeg daarvan schriftelijk op de hoogte.
De speler mag pas weer aan een wedstrijd deelnemen als de disciplinaire commissie een uitspraak heeft
gedaan, op straffe van diskwalificatie van zijn team.
De beklaagde zal worden uitgenodigd op de zitting en mag zich laten bijstaan ter zijner verdediging.
Beroep tegen de beslissingen van de kamer van scheidsrechters
directiecomité van de KBRSF.
26

kan

ingediend worden bij het

DOPING

Een antidopingcontrole kan in ieder stadium van de competitie worden uitgevoerd.
Het Algemene Reglement van de KBRSF is van toepassing op alle gevallen van doping van paarden.
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27

CONTROLE DOOR DE VEEARTS

De chipcontrole is mogelijk op dagen waar er geen keuring is. Indien de gecontroleerde chip niet
conform blijkt te zijn, met de lijst afgegeven aan het secretariaat, geeft de betrokken ploeg forfait.
De ploegverantwoordelijke geeft de lijst van wie met welk paard rijdt door aan het wedstrijdsecretariaat
en dit ten laatste 30 minuten voor de match. Dit op dagen zonder veeartscontrole.
De controle door de veearts gaat door op de 2e wedstrijddag op het voor de ploeg aangeduide uur, in
het bijzijn van alle paarden van het team.
Het is verplicht om alle deelnemende paarden van het team (minstens 4, maximum 6) aan de veearts
controle aan te bieden.
Ieder paard dat aan een horseball-wedstrijd deelneemt, moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in
het Algemeen Reglement van de KBRSF
Elk paard moet vóór het begin van iedere wedstrijd aan een controle worden onderworpen. Elk paard
kan ook aan een antidopingcontrole worden onderworpen (M.C.P.).
Alle paarden moeten aanwezig zijn op het begintijdstip van de controle zoals aangegeven in het
voorprogramma. Er worden voor elke ploeg 15 minuten voorzien. Wie te laat toekomt, krijgt een
waarschuwing als hij nog tijdens het uur van de keuring verschijnt. Wie later dan de vooropgestelde tijd
zijn paard aanbiedt op de keuring, krijgt automatisch een gele kaart. Deze kaart is voor de speler die die
dag met het paard de wedstrijd aanvangt. (Deze kaart telt niet mee in de wedstrijd, maar telt wel me
voor de telling van het aantal kaarten tijdens het seizoen.)
Als een paard niet gekeurd is, op dagen dat er keuring voorzien is, mag het niet aan de wedstrijd
deelnemen.
In elk geval moet een ploeg minstens 30 minuten vóór zijn wedstrijd aanwezig zijn in de opwarmingszone,
op straffe van een forfaitnederlaag.
Verloop van de controle door de veearts:
De volgende documenten moeten worden voorgelegd: het nationaal paspoort (equipass,
studbook, of ermee gelijkgesteld) met vermelding van de chipnummer (identificatie), van de
vaccinaties (conform met het veterinair reglement van de KBRSF), de inschrijvingskaart
(immatriculatie).
Ze wordt verricht door het comité van toezicht en de veearts.
De paarden moeten manueel worden gecontroleerd, stilstaand en in beweging, op een
afgesloten, vlak en proper, maar niet-glijdend terrein.
De paarden worden door de speler of een groom gepresenteerd.
De paarden worden gepresenteerd zonder bescherming, noch dekking, maar met bit.
De inspectie begint met een beoordeling van het paard terwijl het stilstaat. De veearts mag het
paard enkel aanraken indien hij hiervoor de toestemming krijgt van de begeleider van het
paard.
Daarna moet het paard in de pas lopen, vervolgens in draf gaan terwijl het zich van het comité
dat de inspectie verricht, verwijdert, en ten slotte in draf naar het comité terugkeren.
Het comité heeft het recht en de plicht op advies van de veearts om ieder paard dat het ongeschikt
acht, uit competitie te nemen, omdat het hinkt, omdat zijn fysieke conditie ontoereikend is of om eender
welke andere reden.
Als het comité dat de inspectie verricht, twijfelt over de geschiktheid van een paard voor de competitie,
mag het eisen dat het betrokken paard opnieuw ter inspectie wordt aangeboden.
De stem van het comité van toezicht is doorslaggevend en zijn beslissing is onmiddellijk van toepassing.
Tijdens de presentatie van de paarden is een correcte houding vereist. De speler presenteert zijn paard
in spelersoutfit (rijbroek en laarzen, kleuren van de ploeg). Indien niet kan deelname geweigerd worden
met forfait als gevolg.
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28

ORGANISATIE VAN EEN WEDSTRIJD

28.1 Kampioenschap van België
28.1.1 Principe van het Belgisch Kampioenschap
Het systeem van Belgisch Kampioenschap Horseball wordt vastgesteld door de commissie
afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen.
28.1.2 Seizoen en locaties
Het Belgisch Kampioenschap zal beslecht worden tijdens de periode van de officiële
wedstrijden. De wedstrijden moeten op het Belgisch grondgebied plaatsvinden (tenzij de
Commissie uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere locatie).
28.1.3 Afdelingen
Paarden: er bestaat een eerste divisie (D1) en een tweede divisie (D2), naar gelang van het
aantal ingeschreven ploegen.
Het is mogelijk dat er een voorronde wordt georganiseerd om te bepalen welke ploegen in D1
zullen aantreden en welke ploegen in D2.
Pony’s: voor de pony’s bestaan er één of meerdere divisies.
Opgelet: pony’s zijn niet toegelaten in de categorieën voor de paarden en omgekeerd. Grootte
van de pony’s volgens de F.E.I.-regels: 1.49 m beslagen.
De minimum leeftijd voor de ponyruiters voor deelname aan het kampioenschap is 12 jaar.
28.1.4 Kwalificatie van de ploegen
De kampioenschapsformule en de kwalificaties zullen bij het begin van het seizoen worden
bepaald door de horseball-commissie, na kennisname van de ingeschreven ploegen.
De commissie behoudt zich het recht voor om het aantal ploegen te bepalen dat in D1
aantreedt, maar mag in geen geval de inschrijving van een automatisch gekwalificeerde ploeg
weigeren.
Als het aantal ingeschreven ploegen in D1 onvoldoende is, behoudt de Commissie zich het recht
voor om de beste ploegen in D2 te verplichten in D1 aan te treden.
28.2 Wedstrijdschema - Volgorde van de wedstrijden
Er wordt een schema met alle wedstrijden opgesteld. De plaats van de ploegen in dit schema wordt bij
lottrekking bepaald.
Het voorprogramma wordt opgesteld door de organiserende liga; zij houdt daarbij indien mogelijk
rekening met de wensen van de organisator van de wedstrijddag en met de beschikbaarheid van de
scheidsrechters.
De volgorde van de wedstrijden moet worden gerespecteerd, tenzij de horseball-commissie een
bijzondere afwijking zou hebben toegestaan.
De organisator mag zijn wensen i.v.m. het tijdstip van zijn wedstrijd(en) doorgeven. De commissie houdt
hiermee rekening in de mate van het mogelijke.
28.3 Challenges
Organiserende clubs kunnen nationale en internationale wedstrijden organiseren (op uitnodiging of open
voor alle ploegen) als de horseball-commissie daarmee heeft ingestemd.
De commissie laat deze wedstrijden toe tijdens het seizoen van de officiële wedstrijden. Het
voorprogramma en de wijzigingen van het technisch reglement voor deze wedstrijden zullen, na
goedkeuring door de commissie, worden gepubliceerd op de website www.equibel.be
28.4 Beker van België
De deelname aan de Beker van België is verplicht voor de ploegen die zich hebben ingeschreven voor
de Belgische Kampioenschappen.
De formule van de Beker van België zal in het begin van elk seizoen worden meegedeeld aan de
verschillende ploegen.
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De Beker van België behoort tot de officiële wedstrijden, net zoals de Belgische Kampioenschappen en
volgt hetzelfde reglement.
BETWISTINGEN EN CLAUSULES DIE NIET IN DIT REGLEMENT ZIJN VOORZIEN
Voor alle clausules die niet in het sportreglement zijn voorzien, is uitsluitend de horseball-commissie
bevoegd.
Voor alle andere betwistingen zal het Algemene Reglement van de KBRSF van toepassing zijn.
WEDSTRIJD
Elke wedstrijd, officieel of op uitnodiging, moet meegedeeld worden aan de horseball-commissie.
Vriendschappelijke matchen worden ook gespeeld conform het sportieve reglement, enkele financiële
afwijkingen kunnen worden toegestaan.
De meest recente versie van het reglement en het lastenboek zijn van toepassing.
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