
Achterbeenbescherming per 1 april 2019 

 

 

Per 1 april 2019 zijn de regels voor de achterbeenbescherming bijgesteld; 
 

Jonge paardenrubrieken springen: 
Voor rubrieken voor jonge paarden (artikel 281) geldt dat achterbeenbescherming aan de 
volgende eisen moet voldoen: 

 De beschermers mogen aan de binnenzijde een maximale hoogte hebben van 16 
cm. De breedte van de  sluiting moet minimaal 5cm zijn. 

 
 

 Het ronde beschermende gedeelte moet aan de binnenzijde van de kogel geplaatst 
zijn. De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn zonder drukpunten 
aan de binnenkant. Om twijfel te voorkomen: stiksels aan de binnenkant welke 
bijdragen aan de vorm van de beschermer zijn toegestaan. Ook voering van 
schapenvacht is toegestaan. 

 Alleen niet-elastische klittenbandsluitingen zijn toegestaan. Haken, gespen, clips of 
andere manieren om beschermers te bevestigen mogen niet gebruikt worden. 

 Er mogen geen elementen aan of in de beschermers worden toegevoegd anders dan 
een beschermende flap, die zacht is en uitsluitend een beschermende werking heeft. 

 Kogelringen zoals onderstaande mogen als bescherming worden gebruikt zolang 
deze op de juiste manier zijn aangebracht en daarmee het totale gewicht van de 
beenbescherming van maximaal 500 gram per been niet overschrijden. 

                                                                          



  
 
 
De onderstaande bescherming is niet toegestaan: 

 

 
 

1. Het beschermende gedeelte moet aan de binnenzijde van de kogel geplaatst 
worden en daarom is deze niet toegestaan. 

2. De beschermer rechtsboven is voorzien van een elastische klittenbandsluiting. 
Een klittenband sluiting mag echter niet elastisch zijn. 

 3 & 4. De binnenzijde van de beschermers zijn niet glad en hebben drukpunten aan de 
binnenkant en zijn om die reden niet toegestaan. 
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Ponyrubrieken en Childrenrubrieken springen: 
 

In springrubrieken voor pony’s en Children (vanaf 2020 Junioren en Young Riders en vanaf 
2021 voor alle springrubrieken) geldt dat achterbeenbescherming aan de volgende eisen 
moet voldoen.  
- Alle bescherming welke is toegestaan bij jonge paarden is toegestaan 
- Beschermers die een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde 

hebben, dus welke ook de achterzijde van de kogel bedekken zijn toegestaan mits ze aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 

 De beschermer mag een maximale hoogte hebben van 20 cm 
 Het ronde beschermende gedeelte moet rond de kogel worden geplaatst 
 De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn zonder drukpunten aan 

de binnenkant. Om twijfel te voorkomen: stiksels aan de binnenkant welke 
bijdragen aan de vorm van de beschermer zijn toegestaan. Een voering van 
schapenvacht is toegestaan. 

 De beschermer moet twee elastische sluitingen hebben met een minimale breedte 
van 2,5 cm per sluiting.  

 
Bij achterbeen bescherming zijn alleen de volgende 2 type sluitingen zijn toegestaan: 
 
 

Pinsluitingen: Sluitingen met een flap welke over een uitstekende pin past. 

                                                    
 

 
 

Haak- en oogsluitingen: Riemen met een haak aan het einde welke past in een 

bevestigingsoog: 
 

                
 




