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JUMPING 2018 

INRICHTINGSVOORWAARDEN 

SPRINGWEDSTRIJDEN 

Enkel competitieve clubs die erkend zijn door de Vlaamse Liga Paardensport (VLP) 
kunnen een WVUR-wedstrijd inrichten, na het volledig naleven van de 
Inrichtingsvoorwaarden. De inrichtingsvoorwaarden gelden voor zowel voor WVRF - 
Pro Tour - Talent Tour - Fun Tour wedstrijden. 
 

De clubs dienen te beschikken en in te staan voor volgende punten:  

 

De veilige toegang van de deelnemers tot de wedstrijdterreinen. Dit veronderstelt een 

duidelijke bewegwijzering en een aangepaste in- en uitrit voor de vrachtwagens en trailers van 

de openbare weg naar de parking. De inrichter zorgt voor voldoende parking voor 

vrachtwagen en personenwagens. Er mogen geen personenwagen tussen de vrachtwagens 

geparkeerd worden. Een parkeerwachter is wenselijk. Bij slecht weer en drassige ondergrond 

van de parking, voorziet de club een tractor en bekwaam personeel om deze te bedienen, ten 

einde vastzittende voertuigen te ontzetten.  

 

Een piste en paddock (of meerdere pistes en paddocks) met voldoende afmetingen en normale 

bodemgesteldheid met een volledige en degelijke afsluiting. De inrichter is gehouden de 

toestand van de bodem (piste en paddock) tijdens een wedstrijd zo effectief mogelijk te 

houden. Dit betekent een afvoer van water bij hevige regenval, sproeien bij stoffige bodem en 

regelmatig onderhoud, zoals slepen, rollen van de piste en paddock tijdens de wedstrijd.  

De inrichter houdt de voorzitter van de jury bekend met betrekking tot de tijdstippen van 

onderhoud piste en paddock tijdens een wedstrijd.  

 

Degelijk hindernis materiaal voor minimum 15 behoorlijk gevulde hindernissen (per piste) 

met zijstukken en versiering, zoals bloemen en planten. De achterste balken van de 

breedtesprongen zullen verplicht gedragen worden door FEI erkende veiligheidslepels, te 

voorzien door de inrichter (twee per hindernis, 4 voor de bar de spa). Plank hindernissen 

moeten voorzien zijn van lepels met een plat draagvlak. Alle hindernissen dienen worden 

afgevlagd door een rode vlag rechts en een witte vlag links. Deze mogen worden vervangen 

door kleefband of de koppen van de hindernissen in de desbetreffende kleur te schilderen.  

Tevens moeten nummers worden voorzien van 1 tot en met 15, minimum drie letters A, drie 

letters B en één letter C. Bordjes die de start en finish aangeven zijn wenselijk.  

 

Een ruim oefenterrein (paddock) volledig omheind voorzien van minstens twee 

oefensprongen, één rechte en één oxer, voorzien van de nodige richtingsvlakken, degelijke 

balken en FEI erkende veiligheidslepels.  

 

De ingang en/of (aparte) uitgang van de piste moet volledig afgesloten kunnen worden en 

bemand zijn, (bv. afsluiten door middel van slagboom, geen koord die op de grond gelegd 

wordt). 

 
De inrichter voorziet een degelijke afgesloten jurytoren met tafels en stoelen (minimum 4 

personen) die naast elkaar opgesteld kunnen worden, een goede trap en veilige toegang.  
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Tevens zorgt hij voor de aansluiting van elektrische stroom tot in de jurytoren en paddock, 

met voldoende spanning voor de elektronische tijdopname, de geluidsinstallatie en koeling/ 

verwarming in de jurytoren. In verband met het opladen van de batterijen voor de tijdopname, 

dient er zonder onderbreking stroom geleverd te worden van één dag voor aanvang van de 

wedstrijd tot één uur na het einde van de wedstrijd. Eveneens zorgt hij voor een goed 

functionerende muziekinstallatie met 2 cd spelers, mengpaneel (optie tot aansluiten van pc) 

met microfoon. 

Hij voorziet een beschutte, afgesloten en veilige ruimte voor de paddockoverste, voorzien van 

een degelijke microversterking.  

 

Beschikken over voldoende ruimte voor het wedstrijdsecretariaat, voorzien van een grote tafel 

en twee stoelen. Er dient elektriciteit te worden voorzien voor de aansluiting van een 

computer, printer en dergelijke. Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich liefst in de nabijheid 

van het wedstrijd gebeuren.  

 

Beschikken over sanitaire voorzieningen voor deelnemers en publiek. Deze voorzieningen 

dienen de ganse wedstrijddag proper onderhouden te worden.  

 

Beschikken over voldoende pistepersoneel (min. 2 personen) die dienen aanwezig te zijn 

tijdens de proeven en min. vier volwaardige helpers worden voorzien, wanneer de 

parcoursbouwer de piste komt opbouwen voor de wedstrijd en voor de aanpassingen van het 

parcours tussen de proeven. Zij verzorgen de opbouw van het parcours in afspraak met de 

parcoursbouwer. Het pistepersoneel is minstens 16 jaar en heeft enige notie van jumping 

wedstrijden. Dit moet de WVUR helpen in de organisatie van een vlot lopende wedstrijd 

zonder onnodige oponthouden.  

De inrichtende club dient verder te beschikken over een verantwoordelijke persoon voor het 

protocol die de verzorging doet van de prijsuitreikingen, een medisch verantwoordelijke die 

minimum EHBO gediplomeerd is en die de volledige wedstrijddag aanwezig is. Het ter 

beschikking hebben van een draagberrie is wenselijk. Een dierenarts, hoefsmid en geneesheer 

die bereikbaar is. 

 

De inrichtende club dient een clubverantwoordelijke aan te duiden. Deze persoon is het 

aanspreekpunt voor de WVUR en is de hele wedstrijd aanwezig. De clubverantwoordelijke 

meldt zicht voor aanvang van de wedstrijd bij de juryvoorzitter en bezorgt de gegevens, 

namen en telefoonnummers van de protocol verantwoordelijke, de medische dienst, de 

dierenarts, de hoefsmid en de geneesheer.  

Bij uitzonderlijke problemen tijdens een wedstrijd wordt een comité samengesteld uit 

volgende personen: aangeduide clubverantwoordelijke, de juryvoorzitter, en een WVUR 

afgevaardigde van het dagbestuur Jumping (eventueel telefonisch bereikbaar). 

 

De inrichter is de gastheer voor de officiëlen en de medewerkers, inclusief de paddockoverste 

en het wedstrijdsecretariaat. Hij voorziet ze van maaltijd en drank, dit gedurende de ganse dag 

met inbegrip van één warme maaltijd per dag per persoon. Koffie en frisdrank moeten 

onbeperkt worden voorzien op de jurytoren, het wedstrijdsecretariaat en aan de 

paddockoverste. Om het verloop van de wedstrijd vlot te laten verlopen vragen wij om tijdens 

de middag broodjes of snack te reserveren en na afsluit van de wedstrijd een warme maaltijd 

te voorzien! (of omgekeerd indien de onmogelijkheid om ’s avonds warme maaltijden te 

voorzien) 
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De WVUR zorgt voor de bekers. 

 

Flo’s of stalplaten voor de geklasseerden met een max. van 8 per proef worden voorzien door 

de inrichtende club.  

 

Bij kampioenschappen en bekerfinales zorgt de WVUR voor de bekers voor de kampioenen 

en bekerwinnaars. Bij organisatie van kampioenschappen zorgt de inrichter voor een podium 

voorzien van de cijfers 2-1-3. Indien er extra natura prijzen worden geschonken kan dit op het 

voorprogramma vermeld worden. 

 

Inrichtingsvoorwaarden voor kampioenschappen: 

- Minimale piste oppervlakte: 2800M² voor jumping en 3000M² voor 

dressuurwedstrijden. 

- Minimaal beschikbare aan één gesloten open ruimte naast de piste van 2000M² 

- Afkoop mogelijkheid van dranken formule (bieren, frisdrank, witte wijn, rode wijn en 

cava) vanaf 14u tot afsluit van de wedstrijd aan 10€ PP. Voor dressuurwedstrijden 

looptijd van 11u tot 16u30 

 

De inrichtende club houdt rekening met de voorwaarden voor de organisatie van een jumping, 

zoals die wettelijk zijn voorgelegd betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden  

(KB dd. 23/09/1998). Dit houdt onder andere in een schriftelijke toelating van het 

stadsbestuur en eventuele milieuverplichtingen.  

 

Sinds de nieuwe regeling van de dopingcontrole, moet er vanaf heden ook op iedere wedstrijd 

een paardenbox ter beschikking zijn voor een mogelijke dopingcontrole die op een wedstrijd 

kan plaats vinden. Deze paardenbox moet voorzien zijn van voldoende stro of houtkrullen en 

moet mestvrij zijn.  

 

De inrichter dient WVUR toe te laten opgenomen verplichtingen naar sponsors na te komen.  

Dit veronderstelt minstens de beschikbaarheid van een centrale en zichtbare plaats voor het 

aanbrengen van publiciteitsmateriaal.  

 

De inrichtende clubs worden uitgenodigd naar een kalendervergadering. In onderling overleg 

wordt op deze vergadering de kalender voor het komende seizoen vastgelegd en definitief 

goedgekeurd. De Raad van Bestuur WVUR behoudt zich echter het recht bepaalde 

kandidaturen van organiserende clubs in vraag te stellen. Na eventuele verificatie van de 

accommodaties ter plaatse kan de Raad van Bestuur WVUR eisen bepaalde aanvragen bij te 

sturen.  

 

Het voorprogramma kan door de inrichter opgemaakt worden en dient minstens drie maanden 

voor aanvang van de wedstrijd ingediend worden op het algemeen secretariaat WVUR.  

De inrichtende club heeft inspraak bij het kiezen van de juryvoorzitter, jury’s evenals de 

parcoursbouwer, dit te kiezen uit de lijst van officials van de KBRSF. Dit moet bekend zijn 

bij de WVUR voor de medewerkersvergadering via info@wvur.be 

Deze voorkeuren worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur jumping die het goedkeurt, 

eventueel aanpast of aanvult. Het voorprogramma en de lijst van medewerkers wordt 

definitief opgemaakt door het dagelijks bestuur jumping met vermelding van volgende 

artikels:  
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- de opeenvolging en soort van de proeven met vermelding van het FEI artikelnummer 

- de naam van de juryvoorzitter 

- de naam van de parcoursbouwer 

- de naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke van het wedstrijdsecretariaat 

- de afmetingen, de aard van de bodem van het wedstrijdterrein  

- bepaalde specificaties van de wedstrijd (bv. indoor, outdoor, extra prijzengeld en 

naturaprijzen 

Eén showproef per wedstrijddag wordt toegestaan na goedkeuring van de springcommissie 

WVUR en worden liefst gepland na de WVUR proeven. Inschrijvingsgelden gaan 

rechtstreeks naar de inrichter. Eventuele prijzengelden en naturaprijzen voor een showproef 

zijn ten laste van de inrichter. De inrichter is wel verantwoordelijk voor de uitbetaling van de 

afgesproken geldprijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

De WVUR is ten laste voor volgende zaken:  

- alle noodzakelijke officiëlen, jury’s, parcoursbouwer en eventueel stewards 

- een paddockverantwoordelijke 

- een verantwoordelijke voor het wedstrijdsecretariaat 

- een verantwoordelijke voor de elektronische tijdsopname 

- een speaker tijdens de wedstrijd 

- een secretaris / secretaresse op de jurytoren (schrijver) 

- een wedstrijdbel en een elektronische tijdsopname welke voldoet aan de normen met een 

display voor het publiek. Inrichters die hun eigen chrono installatie ter beschikking stellen 

(conform de wedstrijd normen en goedgekeurd door de verantwoordelijke WVUR Chrono), 

krijgen een vergoeding van 50€ per wedstrijddag bij de inrichting van minimum twee op een 

volgende dagen, voor de inrichters van eendagswedstrijden bedraagt de vergoeding 50€. 

 

 

Een inrichtende club dient organisatie rechten te betalen om een wedstrijd te laten doorgaan.  

Organisatiekosten:  

- eendaagse wedstrijden: 175€ 

- tweedaagse wedstrijden: 250€ 

- driedaagse wedstrijden: 300€ 

Bij annulatie van een wedstrijd door de inrichtende club wordt deze bijdrage in ieder 

aangerekend op de totaal afrekening, met uitzondering van annulatie door overmacht. 

Wedstrijden waarop minder dan 70 deelnemers zijn voor ingeschreven worden geannuleerd 

door de WVUR. Bij annulatie van een wedstrijd door beslissing van de Raad van Bestuur 

WVUR, worden de organisatiekosten terugbetaald. 

 

Subsidies: de inrichtende club kan na afloop van de wedstrijd een subsidie ontvangen van de 

WVUR. Deze subsidie bedraagt 1,25€ per deelgenomen combinatie. De combinaties buiten 

wedstrijd worden opgenomen in de uitbetaling van deze subsidie.  

De uitbetaling van deze subsidie zal gebeuren na goedkeuring van het wedstrijdverslag van de 

juryvoorzitter door de Raad van Bestuur WVUR. Het wedstrijdverslag bevat een checklist van 

bovenstaande inrichtingsvoorwaarden.  
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Halfweg en op het einde van het seizoen wordt een afrekening gemaakt. Deze bevat de 

organisatiekost voor het aantal wedstrijden dat de betreffende club heeft georganiseerd.  

Hierbij staan in detail ook de subsidies dat de club krijgt per wedstrijd.  

 

De WVUR benadrukt dat alle inrichtende club moeten lid zijn van de Vlaamse Liga 

Paardensport. Het stellen van een kandidatuur voor het inrichten van een WVUR wedstrijd 

impliceert de aanvaarding door de inrichtende club van de bovenvermelde inrichting 

voorwaarden en behouden zich aan de voorwaarden die de VLP stelt.   

 

Het organiseren van piraatwedstrijden kan worden gesanctioneerd bij iedere vaststelling.  

Een melding wordt over gemaakt aan de Vlaamse Liga Paardensport. 

 

Het niet naleven van de inrichtingsvoorwaarden kan bepaalde gevolgen hebben:  

- verlies van de toegekende datum(s) 

- annulatie van de wedstrijd 

- vermindering, weigering of verlies uitbetaling van de subsidie(s) 

 

Mogelijke kandidaat inrichters welke tegenover de WVUR nog aan financiële of andere 

verplichtingen dienen te voldoen, komen slechts in aanmerking indien zij hiervoor tijdig de 

nodige schikkingen hebben getroffen. 

 

Clubwedstrijden kunnen tijdens het seizoen worden georganiseerd, enkel leden die behoren 

tot deze club kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Bij deelname van niet aangesloten leden 

van deze club zal deze clubwedstrijd als piraatwedstrijd worden aanzien. Hierbij kunnen enkel 

natura prijzen geschonken worden, geen geldprijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord  

De inrichtende VLP club: 

Handtekening, datum en naam verantwoordelijke van de inrichtende club: 
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