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VOORWOORD
Deze editie treedt in voege vanaf de officiële publicatie in 2019. Vanaf deze datum vervallen alle
andere, voorafgaande edities en alle andere officiële documenten die eerder gepubliceerd werden.
Dit reglement moet gelezen worden in samenhang met de Statuten, het huishoudelijk reglement en het
algemeen reglement K.B.R.S.F., alsook het dierengeneeskundig reglement.
Dit reglement beroept zich op alle technische gegevens van het FEI-reglement over de reiningproeven
met uitzondering van de regels die in dit reglement geprecificieerd zijn.
In dit reglement kunnen niet alle gevallen worden voorzien. Bij onvoorziene of uitzonderlijke
omstandigheden is het aan de Jury of een andere officiële official om op een sportieve manier een
beslissing te nemen die zo nauw mogelijk aanleunt bij dit reglement, de FEI-reglementen, het algemeen
reglement van de K.B.R.S.F. en het dierengeneeskundig reglement FEI.
Dit reglement is van toepassing op alle reiningwedstrijden georganiseerd door de clubs en verenigingen
die lid zijn van de VLP of LEWB. Door zich in te schrijven voor een wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit
reglement. Worden geacht dit reglement te kennen en zich totaal te onderwerpen aan alle
beschikkingen die het bevat: "Alle personen aangeduid door art. 126 A.R. K.B.R.S.F. en art. 1.4
huishoudelijk reglement K.B.R.S.F."
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEENHEDEN
Art. 300 Algemeen
300.1 Reining is een wedstrijd die beoordeeld wordt door een jury. De jury beoordeelt de
atletische kwaliteiten en vlotte uitvoering van de te rijden oefeningen van een western
paard.
300.2 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer de reglementen te kennen en toe te
passen. De aanstelling van een steward of een official, al dan niet in het reglement te
voorzien, ontslaat hem geenszins van die verantwoordelijkheid. Door te starten aanvaardt
hij de reglementen van elke proef die aanvangt.
300.3 De “Code of conduct for the welfare of the horse” gedefinieerd in de laatste versie van
de “FEI Rules” dient in woord en daad gevolgd te worden
300.4 De principes van “medisch verantwoord sporten” dienen nageleefd te worden op alle
nationale wedstrijden. De principes zijn van toepassing zowel voor paard als ruiter.
Incidenten met doping kunnen leiden tot sancties, conform KBRSF- en FEI-reglement
300.5 Identificatie van het paard. Uw paard is pas correct geïdentificeerd als het:
§ Een EU conform paspoort heeft;
§ Een iso genormeerde microchip in de linkerhals heeft;
§ Paspoort en chip dienen met de naam van de ‘Houder’ van het paard geregistreerd te
zijn met het adres waar het paard gehouden wordt.
300.6 De juiste vaccinatieregels kan je terugvinden in bijlage 2 : Diergeneeskundig reglement.
Art. 301 Definitie
301.1 In een reiningwedstrijd dienen de paarden een van de erkende patterns te lopen. Elke
pattern bevat kleine langzame cirkels, grote snelle cirkels, vliegende galopwissels, roll
backs over het spronggewricht, 360 graden spins (ter plaatse), back-ups en sliding stops.
Art. 302 Deelname
302.1 Leeftijd van de deelnemers
302.1.1 Elke persoon kan in het jaar waarin hij/zij achttien wordt, deelnemen aan alle senior
reining proeven, dit zowel individueel, als lid van een team.
302.1.2 Elke persoon kan in het jaar waarin hij/zij tien wordt, tot het jaar waarin hij/zij
achttien wordt, deelnemen aan alle junior reining proeven, dit zowel individueel
als, als lid van een team.
302.1.3 Elke persoon kan in het jaar waarin hij/zij zestien wordt, tot het jaar waarin hij/zij
eenentwintig wordt, deelnemen aan alle Young riders reining proeven, dit zowel
individueel als, als lid van een team.
302.2 Alle ruiters die wensen deel te nemen aan officiële reiningwedstrijden (CRN/CRI), dienen
in het bezit te zijn van een competitieve licentie bij VLP of LEWB.
302.2.1 R04 : Internationaal (FEI / CRI wedstrijden)
302.2.2 R03 : Internationaal jeugd tot 21 jaar.
302.2.3 R02/A02 : Nationaal (CRN wedstrijden)
302.2.4 L01 : Challenge klasse (nationale wedstrijden)
Gunstregel : Een ruiter kan slechts éénmalig deelnemen aan een CRN 4, 5 en 6 met
een L01 licentie. Indien hij een tweede maal wenst deel te nemen, dient hij een
competitieve licentie aan te vragen bij zijn liga.
302.2.5 Voor het aanvragen van een competitieve licentie dient een ruiter zich te wenden
tot de liga waarbij hij/zij is aangesloten.
302.2.6 Wanneer er een CRN georganiseerd wordt in België, krijgen ruiters geen toelating
om deel te nemen aan een nationale wedstrijd in het buitenland.
302.3 Buitenlandse ruiters die willen deelnemen aan nationale wedstrijden dienen in het bezit te
zijn van een toelating van hun nationale federatie. Verder dienen zij een gastlicentie (€50)
bij de liga te nemen om te kunnen starten
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302.4 Paarden
302.4.1 Paarden die starten in een CRN1, CRN2 of CRN3, moeten over een immatriculatie
(startlicentie) beschikken, aan te vragen bij de KBRSF. De immatriculatie van het
paard is betalend en geldt levenslang. Voor paarden die starten in de CRN4,
CRN5, CRN6 en CRN7 is enkel registratie van het immatriculatienummer vereist
(zelfde registratie, maar zonder betaling). De immatriculatieaanvraag dient
ingediend te worden bij de KBRSF (zie www.equibel.be).
302.4.2 De immatriculatiekaart en het bewijs van inenting van het paard moeten op
verzoek van een official voorgelegd kunnen worden.
302.4.3 Een paard mag pas meedoen aan de wedstrijd wanneer het de leeftijd van drie
jaar bereikt heeft.
302.4.4 Elk paard mag maximaal vier maal, zijnde vier verschillende runs, starten per dag.
302.5 Deelname met meerdere paarden
302.5.1 Indien een ruiter deelneemt met meer dan één paard binnen een proef, dienen
er minstens twee paarden tussen zijn runs te zijn. Mist een deelnemer zijn, bij loting
bepaalde beurt, dan wordt de combinatie gediskwalificeerd voor deze proef
(behalve in geval van onvermijdelijke omstandigheden). Elk geval zal specifiek
beoordeeld worden door de jury(s).
302.5.2 Een ruiter kan slechts eenmaal deelnemen met hetzelfde paard binnen eenzelfde
proef.
Art. 303 Voorprogramma
303.1 Het voorprogramma van een nationale wedstrijd wordt opgesteld door de organisator in
samenspraak met de liga. 8 weken voor aanvang van de wedstrijd worden de
documenten doorgestuurd ter goedkeuring. Na goedkeuring of aanpassing wordt het
voorprogramma door de liga gepubliceerd.
Art. 304 Inschrijven
304.1 Inschrijven kan online via de site van www.equibel.be de online inleg bedraagt €25 per
combinatie, per proef. Online inschrijven dient te gebeuren voor de sluitingsdatum, deze
staat vermeld op het voorprogramma en op de site zelf.
304.2 Offline inschrijven kan door een email te sturen naar de verantwoordelijke van de
organiserende liga VLP of LEWB. De offline inleg bedraagt €30 per combinatie, per proef.
Offline inschrijven dient te gebeuren voor de sluitingsdatum, deze staat vermeld op het
voorprogramma en op de site zelf.
304.3 Ter plaatse inschrijven kan op het wedstrijdsecretariaat. Dit dient ten laatste één uur voor
aanvang van de proef te gebeuren. De inleg ter plaatse bedraagt €40 per combinatie,
per proef. Met uitzondering voor een ruiter die een eerste maal deelneemen aan
nationale VLP-wedstrijden die kunnen inschrijven aan het online tarief.
304.4 Bij aankomst op de wedstrijd dient elke ruiter aan het wedstrijdsecretariaat zijn intentie om
te starten te melden (confirmeren) en dit ten laatste 40 minuten vóór aanvang van de
proef.
304.5 Ruiters die een geldige licentie hebben bij NRHA (National Reining Horse Association)
kunnen mits een opleg van € 10 administratieve kost bovenop het online
inschrijvingsbedrag inschrijven voor alle nationale reiningproeven.
304.6 VLP- en LEWB-gelicenceerden kunnen met hun licentie vermits opleg van € 10
administratiekost bovenop het inschrijvingsgeld deelnemen aan alle NRHA Belgium
proeven. Dit zijn de proeven National Open, Nationale Non-Pro, Beginners en Beginner
Youth.
Art. 305 Startlijsten
305.1 De startlijsten worden ter plaatse door het wedstrijdsecretariaat aangepast en afgewerkt,
hierna worden ze uitgehangen op een zichtbare plaats voor de ruiters.
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HOOFDSTUK 2 ALGEMENE REGELS
Art. 306 Voorwaarde voor deelname
306.1 Na de inspectie van het paard, kan elk deelnemend paard aan de competitie enkel
gereden worden door de ruiter die het paard zal rijden in de competitie. Bij overtreding
van deze regel zal de uitslag van de combinatie niet meetellen voor het klassement. De
dienstdoende steward zal hierop toezien.
306.2 Een ruiter mag niet meer dan drie paarden deelnemen in één klasse.
Art. 307 Oefening en opwarming
307.1 Er kan niet ingereden worden in de wedstrijdpiste, met uitzondering van extreem slechte
weersomstandigheden en er maar één binnenpiste beschikbaar is. De opwarming
gebeurt in de daarvoor voorziene piste. Rijden op de wedstrijdpiste kan wel voor aanvang
van de wedstrijd en tijdens de middagpauze, mits toestemming van de organisator zodat
er geen hinder is voor het slepen van de piste.
307.2 Beperkingen wat betreft schooling: een paard mag enkel geschooled worden in de
daarvoor aangeduide paddocks. In de competitie-piste dient er gereden te worden voor
een plaats in het klassement.
307.3 Tijdens de opwarming van het paard, in de daarvoor voorziene piste, dient het einde van
een sliding stop steeds 2 m van de korte zijde te zijn.
307.4 De maximum tijd toegestaan voor de opwarming van een paard is 90 minuten. Bij
overtreding van deze regel zal de ruiter zich te voet moeten gaan verantwoorden bij de
jury.
307.5 Een steward, aangeduid door de organisator zal aanwezig op het oefenterrein om na te
gaan of de reglementen gerespecteerd worden door de deelnemers.
Art. 308 Toegang tot de piste
308.1 Een doorman geeft toestemming tot het betreden van de piste. Zonder toestemming is de
combinatie niet toegelaten om het wedstrijdterrein te betreden. Overtreding van deze
regel leidt tot uitsluiting van de combinatie in de proef.
Art. 309 Onderbreking en wijzigingen
309.1 De timing kan onderbroken worden voor onvoorziene situaties. Zo nodig kan het begin van
een proef of een run vervroegd, stilgelegd, uitgesteld of geschrapt worden. De beslissing
kan enkel genomen worden door de jury(s). In geval van onderbreking zullen de betrokken
ruiters van deze toestand op de hoogte worden gebracht.
309.2 Wanneer er meer dan 10 combinaties binnen één proef meerijden dient de organisator
verplicht de piste te slepen wanneer de helft van de combinaties hun run gereden
hebben. De jury is niet gemachtigd om hiervan af te wijken.
309.3 Wanneer een jury vers bloed opmerkt op eender welk lichaamsdeel van het paard
gedurende de run, zal hij de run onderbreken en het paard onderzoeken. Indien er vers
bloed aanwezig is, zal de combinatie uitgesloten worden voor deze run. Indien er geen
vers bloed te zien is mag de combinatie een re-run doen, wanneer dit past in het
tijdsschema.
Art. 310 Keuring en onderzoek van het paard
310.1 Gedurende de hele wedstrijd kan de jury een keuring of onderzoek bevelen. Tevens heeft
de jury het recht én de plicht elk paard uit te sluiten dat naar zijn oordeel mank is, of niet
meer in staat is de wedstrijd voort te zetten.
310.2 Dopingcontroles zijn, conform Art. 17 van het diergeneeskundig reglement, mogelijk op
elke wedstrijd.
310.3 Na elke run zal de jury de ruiter vragen zijn bit te tonen, hij zal het paard onderzoeken op
verwondingen in de mond of verwondingen van de sporen.
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Art. 311 Welzijn van paard en ruiter
311.1 De controle op geneesmiddelen moet uitgevoerd worden volgens de beschikkingen van
het algemeen reglement, het nationaal reglement dierengeneeskunde, en de FEI
veterinary regulations.
311.2 Bij een val van het paard moet het paard door de officiële veearts onderzocht worden.
De ruiter is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken plaatsgrijpen.
311.3 Indien de ruiter een ongeval heeft waarbij hij verward of tijdelijk bewusteloos was, dan zal
hij automatisch uitgesloten worden voor verder deelname aan de wedstrijd.
Art. 312 Slechte behandeling van paarden en verboden middelen
(zie algemeen reglement Art. 127)

312.1 Slechte behandeling kan worden omschreven als het veroorzaken van onnodige pijn of
onnodig ongemak bij een paard. Voor definities en voorbeelden wordt verwezen naar de
FEI reglementering. Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende handelingen als daden
van slechte behandeling worden beschouwd :
§ het overdadig slaan van een paard.
§ het gebruik op een paard van eender welk toestel dat elektrische ontladingen
veroorzaakt.
§ het overdadig gebruik maken van sporen en het langdurig, buitensporig en hardhandig
trekken aan het bit.
§ het berijden of pogen te berijden van een paard dat tekenen van uitputting vertoont,
kreupel of gekwetst is.
§ het overgevoelig maken van eender welk lichaamsdeel van een paard.
§ een paard achterlaten zonder voedsel, water of beweging.
§ onverantwoord rijgedrag (zie Art. 520.3 en 4).
§ bloed in de mond van het paard.
312.2 Ieder geval van slechte behandeling moet onmiddellijk worden gemeld aan de jury of de
steward indien het voorval zich tijdens de duur van de wedstrijd voordoet.
312.3 De gevallen van slechte behandeling vastgesteld na het einde van de wedstrijd of buiten
een wedstrijd dienen schriftelijk te worden gemeld aan de secretaris-generaal KBRSF die
hiervan verslag maakt voor de disciplinaire commissie. Deze melding dient te gebeuren
per brief, fax of per elektronische post
312.4 De klachten en verslagen gericht aan de secretaris-generaal later dan 14 dagen na de
wedstrijd of na de datum van het bekend worden van de feiten, worden niet in
aanmerking genomen
312.5 De officials en de andere personen die een geval van slechte behandeling melden
moeten zich, in de mate van het mogelijke, verzekeren van de aanwezigheid van één of
meer getuigen van dat voorval of iedere andere vorm van bewijs en indien mogelijk de
identiteit van de getuigen vaststellen en een geschreven verklaring trachten af te nemen
om deze over te maken aan het bevoegde orgaan die het geval zal moeten beoordelen.
312.6 Indien de terreinjury het rijgedrag van een ruiter als onverantwoord beoordeelt zal
hem/haar voor die wedstrijd geen enkele kwalificatie voor een hogere reeks of
internationale wedstrijd toegekend worden.
Art. 313 Kledij en groeten
313.1 Het is voor alle ruiters verplicht om gepaste westernkledij te dragen tijdens de wedstrijd; dit
houdt in een hemd met kraag en lange mouwen, een western hoed of veiligheidshelm,
western rijlaarzen. Gebruik van niet correcte kledij leiden tot een ‘zero score’.
313.2 Ruiters onder de achttien jaar zijn verplicht een veiligheidshelm te dragen vanaf het
moment dat zij op hun paard stappen.
313.3 Groeten: in alle wedstrijden die worden beoordeeld door een jury, dient de ruiter te
groeten als kwestie van respect en beleefdheid.
313.4 De voorzitter of een lid van de jury zal alle begroetingen erkennen.
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Art. 314 Optoming
314.1 Het is voor alle ruiters verplicht om gepaste westernuitrusting te gebruiken tijdens de
wedstrijd; dit houdt in een western zadel en een western hoofdstel. Gebruik van een niet
correcte uitrusting zal leiden tot een ‘zero score’.
314.2 Wanneer men verwijst naar een bit, gaat het over een ‘curb bit’ bestaande uit één stuk of
met een gebroken mondstuk. Een curb bit heeft ‘shanks’ en een hefboomwerking. Alle
curb bitten dienen niet-mechanisch te zijn en dienen beschouwd te kunnen worden als
een standaard western bit. Een snaffle bit en de traditionele hackemore (bosal) zijn
toegelaten.
314.2.1 Een standaard western bit heeft een schachtlengte van 21.5 cm. (een handleiding
om het bit te meten is te vinden in de FEI Reining Judges Guide). ‘Shanks’ mogen
vast of los zijn.
314.2.2 Het mondstuk dient rond, ovaal of eivormig te zijn met een glad en ongeopende
metalen oppervlak met een diameter van 0,8 cm tot 1,9 cm, 2,5 cm gemeten aan
de mondhoek. Ze mogen ‘ingelegd’ zijn (met bv. koper), maar glad of latex
omgeven. Er mag niets uitpuilen uit het mondstuk zoals ‘extensions, prongs of wire
rings’.
314.2.3 The port’ mag niet hoger zijn dan 8.9 cm maximum, ‘rollers’ en ‘covers’ zijn
aanvaardbaar. Gebroken mondstukken, ‘half-breeds’, en ‘spades’ zijn standaard.
314.2.4 ‘Slip’ of ‘gag’ bitten en ‘donuts’ of ‘flat polo’’ mondstukken zijn niet toegelaten.
314.3 Er dient met één hand gereden te worden, tenzij anders vermeld bij de proeven (Art. 322),
de teugels worden in één hand gehouden, er mag niet van hand gewisseld worden. Enkel
de wijsvinger tussen split teugels is toegelaten. Het verkeerd vasthouden van de teugels
leidt tot strafpunten of een 0-score.
314.4 Wanneer een curb bit gebruikt wordt is een curb strap of een curb chain nodig. Dit dient
minimum 1.27 cm breed te zijn en ligt plat tegen de kaak. Er mogen geen weerhaken,
koordjes of knopen inzitten.
314.5 Enkel het materiaal waarmee in de piste gereden zal worden mag tijdens de opwarming
gebruikt worden. Een steward in de inrijpiste zal hierop toekijken. Bij twijfel of bepaald
materiaal is toegestaan, zal de jury beslissen of de uitrusting is toegelaten of niet.
Art. 315 Rangschikking
315.1 De rangschikking wordt bekomen door het aftrekken van de strafpunten. Degenen met
de hoogste score behaalt een voorlopige eerste plaats.
315.2 De eindrankschikking op VLP-wedstrijden wordt bekomen door het resultaat van de
voormiddag en de namiddag op te tellen. De combinatie met de hoogste score behaalt
de eerste plaats. Bij ex-aequo’s voor de 1ste plaats zal het ex-aequo doorbroken worden
op basis van de run met de hoogste punten.
315.3 Voor elke eerste van de proef voorziet de organiserende liga een beker of een pewter.
Een rozet zal voorzien worden voor de 2e en de 3e in elke proef. De organisator kan
vrijblijvend extra prijzen voorzien voor de deelnemers.
Art. 316 Kwalificatie
316.1 Kwalificatie voor proeven
Ruiters mogen kiezen in welke klasse ze starten zolang ze geen pro-ruiter zijn.
316.1.1 In een hogere reeks starten
316.1.1.1 Ruiters mogen altijd in een hogere reeks starten. Hij kan niet meer terug
naar een lagere reeks. Voor de beginners zijn dit de klassen rookie en
amateur. Voor de rookie is dit de amateur klasse.
316.1.1.2 De winnaar in de eindranking van het Vlaams/ Waals Kampioenschap
van het voorgaande wedstrijdseizoen, dient verplicht over te gaan naar
een hogere reeks. D.w.z. de winnende combinatie van de beginner-proef
gaat over naar rookie-proef. De winnende combinatie van de rookie gaat
over naar de amateur-proef.
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316.1.1.3 Een combinatie kan in twee verschillende klassen starten mits hij start in
de any horse, any rider klasse
316.1.1.4 Jonge paarden kunnen niet verplicht worden over te stappen naar een
hogere reeks, met uitzondering van het hierboven vermelde punt Art.
317.1.a.i., tot zij de leeftijd bereikt hebben van zeven jaar.
316.1.1.5 In de Open klasse kan iedere ruiter deelnemen, dit zowel jeugd ruiters als
ruiters die met hengsten showen
316.1.1.6 Ruiters mogen verhogen van klasse maar dienen het volledige seizoen in
verhoogde klasse te blijven rijden
316.1.2 In een lagere reeks starten
316.1.2.1 Een paard mag naar een lagere reeks overgaan met een andere ruiter,
gekwalificeerd in die lagere reeks : de nieuwe combinatie mag starten in
de reeks van de betreffende ruiter. Is de ruiter van dezelfde reeks of hoger,
mag hij niet afzakken naar een lagere reeks. De laagste reeks waarin een
nieuwe combinatie mag starten is de reeks van de ruiter.
316.1.2.2 Pro-ruiters mogen niet starten in de beginnersklasse.
316.2 Kwalificatie voor nationale wedstrijden
316.2.1 Nationale wedstrijden
Ruiters met een correcte wedstrijdlicentie mogen altijd deelnemen aan nationale
wedstrijden.Zie art 302.2
316.3 Kwalificatie voor internationale wedstrijden
316.3.1 Ruiters die in orde zijn met al hun papieren mogen deelnemen aan internationale
wedstrijden.
316.3.2 De werkgroep behoudt zich het recht voor om af te wijken van dit principe om een
goed-gemotiveerde reden, bv. een opgelegde beperking op het aantal
aanvaarde inschrijvingen, prestaties geleverd in niet-federatie wedstrijden,
recentelijke onvoldoende prestaties, lopende sancties, enz.
316.3.3 De minimum leeftijd van het paard om aan een internationale wedstrijd mee te
doen is 7 jaar.
316.4 Selectievoorwaarden voor EK / WK
316.4.1 Jeugd (Junioren en Young Riders)
316.4.1.1 Combinaties dienen zich te kwalificeren op 4 verschillende nationale runs.
Op deze nationale runs dienen zij (op elke run) een minimum score van 68
te behalen.
316.4.1.2 De 3 beste resultaten, mits voldaan werd aan punt 316.4.1.1., zullen in
aanmerking genomen worden.
316.4.1.3 Internationale selectievoorwaarden: De ruiter dient een minimum score
van 67 te behalen op een FEI 3* wedstrijd (CRIJ3*/CRIOJ3*) in het jaar dat
het kampioenschap plaatsvindt.
316.4.1.4 Voorgenoemde punten zijn slechts de voorwaarde om te voldoen aan
de selectie, dit wil niet zeggen dat men automatisch geselecteerd zal zijn.
Daarna is de chef d’équipe in samenspraak met de nationale commissie
bevoegd om ruiters en paarden te selecteren. De commissie behoudt zich
het recht voor om af te wijken van dit principe om een goed-gemotiveerde
reden, bv. een opgelegde beperking op het aantal aanvaarde
inschrijvingen, prestaties geleverd in niet-federatie wedstrijden, recentelijke
onvoldoende prestaties, lopende sancties, enz.
316.4.1.5 De data en locaties van de selectiewedstrijden zullen jaarlijks tijdig
gepubliceerd worden via de site van KBRSF.
316.4.1.6 Paarden: dienen minimum 7 jaar te zijn om te mogen deelnemen.
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316.4.1.7 Alle ruiters en paarden die willen deelnemen aan internationale
wedstrijden dienen ingeschreven te zijn bij de FEI (zie FEI reglement Art.
113.3).
Elke ruiter en/of paard die niet geregistreerd is bij de FEI zal automatisch
gediskwalificeerd worden.
316.4.1.8 De commissie behoudt zich, in overleg met de chef d’équipe, het recht
voor om af te wijken van dit principe om een goed-gemotiveerde reden,
bv. een opgelegde beperking op het aantal aanvaarde inschrijvingen,
prestaties geleverd in niet-federatie wedstrijden, recentelijke onvoldoende
prestaties, lopende sancties, enz.
316.4.2 Senioren
316.4.2.1 Om in aanmerking te komen voor de selectie als individuele ruiter of als
ruiter van een team, dient men een minimale score van 70 te behalen op
2 verschillende CRI3*. Een riding permission van de nationale federatie is
vereist voor alle deelnemende ruiters op basis van de resultaten van CRIs
en CRIOs.
316.4.2.2 De kwalificatiecriteria worden opgesteld in samenspraak met de chef
d’équipe en worden gepubliceerd op equibel. 316.4.2.3Alle ruiters en
paarden die willen deelnemen aan internationale wedstrijden dienen
ingeschreven te zijn bij de FEI (zie FEI reglement Art. 113.3) door de nationale
federatie.
Elke ruiter en/of paard die niet geregistreerd is bij de FEI zal automatisch
gediskwalificeerd worden.
316.4.2.4 De werkgroep behoudt zich, in overleg met de chef d’équipe, het recht
voor om af te wijken van dit principe om een goed-gemotiveerde reden,
bv. een opgelegde beperking op het aantal aanvaarde inschrijvingen,
prestaties geleverd in niet-federatie wedstrijden, recentelijke onvoldoende
prestaties, lopende sancties, enz.
Art. 317 Kampioenschappen
317.1 Belgisch Kampioenschap
317.1.1 Men dient aan minimum twee verschillende VLP-wedstrijden te hebben
meegereden om aan het Belgisch Kampioenschap te kunnen deelnemen.
317.1.2 Tijdens het weekend waarin het Belgisch Kampioenschap georganiseerd wordt,
wordt de titel van Belgisch Kampioen uitgereikt. Alle klassen, met uitzonderding van
de challenge klasse, komen in aanmerking voor het behalen van de titel.
317.1.3 Het gaat om een éénmalige jaarlijkse wedstrijd, verreden volgens hetzelfde
principe als dat van de andere wedstrijden van het nationale VLP/LEWB-circuit,
namelijk over twee runs.
317.1.4 Elke ruiter mag maximaal drie paarden uitbrengen. Indien een ruiter met meerdere
paarden uitkomt wordt enkel de hoogst geklasseerde combinatie opgenomen in
het eindklassement van het Belgische Kampioenschap. Om te kunnen deelnemen
aan het Belgische Kampioenschap, moet de ruiter (van Belgische nationaliteit) in
het lopende jaar minstens één maand voor het Belgische Kampioenschap lid zijn
van één van de liga’s. De andere ruiters die niet voldoen aan de tijdsvoorwaarde
kunnen wel deelnemen aan de proeven maar maken geen kans op de titel van
Belgisch Kampioen. De behaalde punten komen in aanmerking voor de algemene
klassering aan het einde van het jaar voor de toekenning van de titel van
Vlaams/Waals kampioen.
317.1.5 Het Belgisch Kampioenschap zal steeds door twee judges gejureerd worden.
317.2 Vlaams/Waals Kampioenschap
317.2.1 Aan het einde van het wedstrijdseizoen wordt de titel van regionaal kampioen
uitgereikt. Worden met die titel beloond, de ruiters met de meeste punten in hun
categorie. De punten worden toegekend volgens onderstaande tabel.
317.2.2 Er zal een aparte prijzenpot verdeeld worden.
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317.2.3 De Vlaamse liga is verantwoordelijk voor het Vlaams kampioenschap, de Waalse
liga is verantwoordelijk voor het Waals kampioenschap.
317.2.4 Om in aanmerking te komen voor het Vlaams/Waals kampioenschap dient de
combinatie aan minimum de helft van de wedstrijden te hebben deelgenomen.
317.2.5 Het slechtste resultaat wordt niet mee opgeteld voor het eindresultaat.
317.2.6 Indien er een o-score of no score gereden wordt, kunnen er geen punten verdiend
worden.
Puntensysteem
Plaats
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e en volgende

Punten
15
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Art. 318 Chef d’équipe
318.1 De chef d’équipe zal aanwezig zijn op de Europese kampioenschappen en
wereldkampioenschappen om zijn team te begeleiden.
318.2 De chef d’équipe is verantwoordelijk voor het voorstel van selectie van het EK en WK.
318.3 De chef d’équipe is voldoende aanwezig op nationale wedstrijden om de ruiter/paard
combinaties te kennen.
HOOFDSTUK 3 DE REININGPROEF
Art. 319 Doel van de proef
Een paard reinen is niet enkel het leiden van het paard maar ook controle hebben over elke beweging
die uitgevoerd wordt. Het beste reining paard is een paard dat wil meewerken en weinig tot geen verzet
vertoont, het paard dat volledig gehoorzaamt aan de hulpen van de ruiter.
Art. 320 Regels
320.1 Scoring gebeurd op basis van een gemiddelde score. Elke combinatie start met 70 punten.
Per (individueel) maneuver kunnen ze punten bijverdienen of punten verliezen. Een
pattern bestaat uit 8 individuele maneuver Op elk maneuver worden er scores toegekend
gaande van -1 ½ extremely poor, -1 Very Poor, -½ Poor, 0 Correct, +½ Good, +1 Very Good,
+1 ½ Excellent. Per maneuver kunnen er ook penalty’s gegeven worden. Vertrekken van
70 worden dan eerst de penalty’s afgetrokken. Vervolgens worden de scores erbij geteld
(of afgetrokken). Het totaal punt dat nu berekend werd is de score voor de combinatie
die de run gereden heeft. Na elke run zal de score afgeroepen worden.
320.2 Volgende handelingen leiden tot een no-score :
§ mishandeling van het paard in de competitiepiste en/of bewijs dat er voorgaand aan de
proef of de wedstrijd mishandelende praktijken werden uitgevoerd op het paard
§ het gebruik van niet-toegelaten materiaal, inclusief draad over het bit of misbruik van
kinkettingen
§ het gebruik van niet-toegelaten bitten en kinkettingen
§ het gebruik van een tack collars, tie downs of een neusriem
§ het gebruik van zwepen of stokken
§ het gebruik van materiaal of een handeling die de beweging van de staart verandert
en/of hindert, inclusief een staartriem en staartbandage
§ wanneer de jury (een poging tot) het camoufleren van oude wonde opmerkt
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§ het niet presenteren van het paard en/of tonen van het materiaal aan de juiste jury na
het rijden van de run
§ gebrek aan respect en onsportief gedrag van de ruiter
§ de jury kan ten allen tijde een run onderbreken omwille van een onveilige situatie of een
onvoorziene omstandigheid die nadelig is t.o.v. het paard, de ruiter, of beide
§ een 0-score telt mee als 0 punten voor eender welke kwalificatie.
320.3 Volgende handelingen leiden tot een 0-score:
§ Gebruik van meer dan de index of de wijsvinger tussen de teugels
§ Gebruik van 2 handen, met uitzondering in de klasse jonge paarden, jeugd en beginners
wanneer zij de run starten met 2 handen. Wanneer er wordt gestart met één hand zal het
aannemen van de teugels met het tweede hand eveneens leiden tot een 0-score.
§ Het gebruik van de romal, anders dan toegelaten in Art 314.
§ Het niet volledig afwerken van het voorgeschreven pattern
§ De maneuvers in een andere volgorde afleggen
§ Maneuvers uitvoeren die niet bij het pattern horen bijvoorbeeld:
o Meer dan 2 passen achterwaarts gaan
o Een draai van meer dan 90 graden
o Een uitzondering wordt gemaakt wanneer er een volledige stop gemaakt
wordt in het eerste vierde van een circkel na het vertrekken in galop. In dit
geval zullen er 2 penalty-fouten toegekend worden.
§ Een mankement in de uitrusting van ruiter of paard dat het gevolg heeft van een
onderbreking of vertraging van de uitvoering van de run.
§ Bokken of ongehoorzaamheid en/of verzet waardoor de uitvoering gehinderd wordt.
§ Weglopen of uitbreken waardoor het niet mogelijk is te onderscheiden of de gereden
lijnen nog bij het pattern horen.
§ Draven
§ Overspin van meer dan ¼ draai
§ Val van paard of ruiter. Een paard is gevallen wanneer zijn schouder en/of heup de grond
geraakt heeft.
§ Een teugel die de grond raakt terwijl het paard nog in beweging is.
§ Noch een no-score noch een 0-score kunnen in aanmerking komen voor het klassement
van de proef. Beide kunnen in de namiddag nog starten. Echter enkel de punten van 0score kunnen opgeteld worden voor het eindklassement. De no-score blijft een no-score.
320.4 Volgende handelingen leiden tot 5 strafpunten (penalty)
§ Benen geven voor de single, inclusief het (on)opzettelijk aanraken van het paard voor de
singel met de sporen (Spurring in front of cinch)
§ Het gebruik van de hand(en) om het paard te belonen en/of straffen.
§ Het zadel vasthouden.
§ Ongehoorzaamheden van het paard zoals; stampen, bijten, bokken, stijgeren, kappen.
320.5 Volgende handelingen leiden tot 2 strafpunten (penalty)
§ Een onderbreking van de gang
§ Verstijven tijdens een spin of rollbacks
§ Stappen gedurende de pattern, galopperen alvorens het midden van de piste bereikt is
en een mislukte overgang van halt of stap naar galop bij het vertrek van de run en/of het
manoeuvre.
§ Tijdens de run nog niet in galop zijn wanneer het eerste merkteken bereikt is.
§ De stop al inzetten voor het merkteken volledig overschreden werd, de stop te vroeg
inzetten.
302.6 Teugels
§ Gesloten teugels zijn niet toegelaten, met uitzondering van romal-teugels of wanneer een
bosal (hoofdstel) gebruikt wordt.
§ Een mecate is toegelaten
§ De overtollige teugel mag opgetrokken worden op elk moment van de run zodat het
paard ongehinderd zijn stop kan uitvoeren
§ Bij een romal-teugel mogen er geen vingers tussen de teugels aanwezig zijn.
De vrije hand kan de romal vasthouden, op voorwaarde dat de hand minstens 40 cm van
de reininghand verwijderd is en de hand in een normale, ontspannen houding gedragen
wordt. Wanneer men met deze hand de druk op de teugel zal verhogen; leidt dit tot een
0-sore, met uitzondering wanneer er een stop gereden wordt
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320.7 Cirkels of achten uitvoeren die niet gewenst zijn worden als volgt gejureerd :
§ Elke keer dat een paard ongehoorzaam is, zal 1 strafpunt toegekend worden. Deze
toekenning is cumultatief. Voor elk ¼ van een circkel wanneer een paard ongehoorzaam
is, zal een strafpunt gegeven worden.
§ ½ strafpunt zal, per galoppas, gegeven worden wanneer een opgelegde galopwissel (in
de pattern) vertraagd uitgevoerd wordt.
§ ½ strafpunt voor een late galopwissel per galopsprong vanaf het punt waar de wissel
voorgeschreven is.
320.8 Strafpunten
§ ½ punt aftrekken voor het starten van een cirkel in draf of het beëindigen van een rollback
met meer dan 2 drafpassen
§ 2 punten aftrekken voor meer dan 2 passen, maar minder dan ½ circkel, of ½ van de
lengte van de piste
§ ½ punt aftrekken voor over –en onderspin tot 1/8 van een draai, 1 punt aftrekken voor
over/onderspin met ¼ van een cirkel
§ Wanneer men eenmaal de piste dient te volgen en men zit niet in de juiste galop: voor ½
van de draai, 1 punt aftrekken; voor meer dan ½, 2 punten aftrekken.
§ ½ punt aftrekken wanneer men geen 6 m van de kant kan wegblijven bij een sliding stop
en/of een rollback.
320.9 De jury heeft de bevoegdheid een ruiter te diskwalificeren op een wedstrijd bij onsportief
gedrag.
320.10 De jury is de enige die de bevoegdheid heeft om te oordelen of een pattern correct
gereden werd.
320.11 De jury kan beslissen dat een re-run gereden mag worden, dit op basis van
gebeurtenissen die niet controleerbaar zijn door de ruiter. De jury dient dit zo snel mogelijk
aan de organisator door te geven.
Art. 321 Proeven
321.1 Nationale proeven
321.1.1 CRN1 – Open
De CRN1 geldt als kwalificatiewedstrijd bij selecties voor WEG / EK en andere
internationale wedstrijden. Het zijn de ruiters die van het rijden hun beroep of
bijberoep (les geven of paarden trainen tegen vergoeding) gemaakt hebben, met
andere woorden dit is de professionele klasse. Het paard moet op één hand met
bit gereden worden.
321.1.2 CRN 2 – Amateurs
De CRN 2 is voorbehouden voor ruiters die van het reining rijden geen
beroepsactiviteit gemaakt hebben (les geven of paarden trainen tegen
vergoeding). Het paard moet op één hand met bit gereden worden.
321.1.3 CRN 3 – Rookie
De CRN 3 is voorbehouden aan ruiters die niet meer aanzien worden als
beginnende ruiters en niet meer kunnen starten in de CRN 4 (Beginners). Het paard
moet op één hand gereden worden.
321.1.4 CRN 4 – Beginners
De CRN 4 is voorbehouden voor ruiters die nooit een CRN1/2/3/5/6 gereden
hebben en/of bij een andere officiële reining vereniging (NRHA, NRHA Belgium, …)
en/of geen ‘open’ en/of ‘amateur’ klassen rijden. Het paard kan naar keuze op
twee handen met snaffle-bit of met bit of op één hand met bit gereden worden.
321.1.5 CRN 5 – Jeugd
De CRN 5 staat open voor ruiters van 10 jaar t/m 18 jaar in het lopende jaar. Het
paard kan naar keuze op twee handen met snaffle-bit of met bit gereden worden.
321.1.6 CRN 6 – Any horse any rider
De CRN 6 staat open voor alle ruiters maar ook voor voor paarden van 3 tot en
met 6 jaar van alle leeftijden. Deze paarden mogen op twee handen met snaffleReiningreglement 2019
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bit of met bit of op één hand met bit gereden worden.
321.1.7 CRN 7 – challenge
De CRN is een instapproef. Deze proef kan met een recreatieve vergunning
(VLP/LEWB) gereden worden. Deze proef is voor ruiters die nog nooit aan een
officiële wedstrijd hebben deelgenomen en nog nooit een score van 62 of meer
hebben behaald op en een VLP/LEWB-wedstrijd.
Art. 322 Prijzen
Geldprijzen (1 per 4 deelnemers) zullen gegeven worden voor alle proeven, exclusief de challenge klasse.
De verdeling van de geldprijzen, op basis van 1 geklasseerde op 4 volledig deelnemende combinaties.
Als er minder dan 4 ruiters ingeschreven zijn in een proef, zal er geen prijzengeld uitbetaald worden.
Art. 323 Pistes
323.1 De wedstrijdpiste dient een minimumafmeting van 20m x 40m te hebben voor een CRN en
20m x 60m voor een CRI.
323.2 De bodem zal steeds in goede staat gehouden worden door de organisator. Wanneer er
meer dan 10 combinaties binnen eenzelfde proef meerijden zal de organisator verplicht
de bodem slepen nadat de helft van de combinaties hun run gereden hebben.
323.3 Er zal een merkteken aangebracht worden in het midden van de piste.
323.4 Er zal een merkteken aangebracht worden op 15 m voor het einde van elke lange zijde.
Art. 324 Resultaten
324.1 Wanneer fotokopieën kunnen gemaakt worden, moeten de scorebladen van de jury(s)
bekendgemaakt worden voor de proeven. Scorebladen moeten bekendgemaakt
worden binnen het uur nadat de laatste combinatie van die proef gereden heeft. In geval
er geen kopie kan gemaakt worden, moeten de scorebladen van de jury(s) beschikbaar
gesteld worden voor controle. De originele scorebladen en wedstrijduitslagen moeten
samen met het wedstrijdmateriaal aan de verantwoordelijke van de coördinerende liga
bezorgd worden.
HOOFDSTUK 4 ORGANISATOR EN KALENDER
Art. 325 Organisator
325.1 De organisator dient zich te houden aan de afspraken overeengekomen in het lastenboek
met de coördinerende liga.
Art. 326 Kalender
326.1 Wedstrijdaanvragen dienen voorgelegd te worden aan KBRSF ten laatste in de maand
december van het voorafgaande jaar. De kalender wordt opgemaakt en goedgekeurd
door de nationale werkgroep reining.
326.2 Er zullen geen verschillende erkende evenementen geprogrammeerd worden op één en
dezelfde wedstrijddag. Hierop kan enkel een uitzondering gemaakt worden, mits
gegronde reden, door de nationale werkgroep reining.
326.3 In afwijking van het hierboven vernoemde punt, worden de door NRHA (NRHA-Belgium),
AQHA (BQHA) en PRAB erkende of georganiseerde wedstrijden niet aanzien als verboden
wedstrijden voor VLP/LEWB-ruiters.
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HOOFDSTUK 5 OFFICIALS
Alle judges die CRN’s jureren moeten erkend zijn door KBRSF.
Art. 327 Jury
327.1 De jury kan de nationale, Vlaamse en huishoudelijke reglementen ten allen tijde
toepassen. Het jurylid wordt geacht zijn taken uit te voeren in alle eer en geweten. Hij zal
op een objectieve wijze, scores toekennen aan de ruiters. Indien er zich een probleem
voordoet, kan de ruiter (en enkel de ruiter) zich na het rijden van zijn pattern, te voet tot
bij de jury begeven.
Art. 328 Schrijver
328.1 De schrijver assisteert de judge en noteert de gegeven scores. De schrijver wordt geacht
zijn taken uit te voeren in alle eer en geweten.
Art. 329 Steward
329.1 De steward kent de nationale, Vlaamse, huishoudelijke, diergeneeskundige reglementen
en past deze toe op een objectieve wijze in alle eer en geweten. De steward kan in geval
van overtreden een sanctie opleggen, na overleg met de jury.
Art. 330 Doorman
330.1 De doorman is verantwoordelijk voor het tijdsmanagement van de wedstrijd. Hij is
verantwoordelijk voor de veiligheid aan de in-en uitgang van de piste. Hij kan ruiters laten
wachten met binnen- of buiten komen om zo de veiligheid van ruiters, paarden en
omstaanders te garanderen. Ziet er eveneens op toe tot in-en uitgang naar de wedstrijd
piste veilig zijn.
Art. 331 Speaker
331.1 De speaker is verantwoordelijk voor het entertainment van de wedstrijd. Hij/zij voorziet
aangepaste muziek, kondigt deelnemers aan en roept na de pattern hun scores af. Hij is
verantwoordelijk voor de verbale ondersteuning tijdens de prijsuitreiking van elke proef.
Art. 332 Wedstrijdsecretariaat
332.1 Confirmeren van de ruiters.
332.2 De startlijsten aanpassen en bekendmaken.
332.3 Opmaken van de resultatenlijsten (voor website en voor CSV-lijsten).
332.4 Invullen en laten invullen van de evaluatiedocumenten.
332.5 De kas ter plaatse beheren. Innen van kosten voor gekochte startnummerhouders
BIJLAGE
BIJLAGE 1 PATTERNS
BIJLAGE 2 DIERGENEESKUNDIG REGLEMENT
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