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BIJLAGE 8 - Overzicht Richtlijnen Hindernissen per Klasse  

 

 
B-Paarden/ B-Pony’s 

L-Pony’s 

L-Paarden 

M-Pony’s 

M-Paarden 

Z-Pony’s 

Z-Paarden 

 

Greppel, +-. 90 cm breed 

(60 cm diep).  

Niet als combinatie 

Overbouwde greppel 

(Trakhener). Gebruik in 

lange combinatie 

toegestaan. Zonder extra 

rijtechnische opgave 

Overbouwde greppel 

(Trakehner), of  hindernis 

met greppel ervoor, 

eventueel als onderdeel 

van combinatie. Zonder 

extra rijtechnische opgave 

Overbouwde greppel 

(Trakehner), of  hindernis 

met greppel ervoor, 

eventueel als onderdeel 

van combinatie. Alleen 

lange combinatie met 

rijtechnische opgave. 

Schuin te springen 

hindernis: hoek van 

aanrijlijn groter dan 45 

graden. Niet in een 

combinatie. Zonder extra 

rijtechnische opgave 

Schuin te springen 

hindernis(sen): hoek 

aanrijlijn maximaal 45 

graden. Niet in korte 

combinatie. Zonder extra 

rijtechnische opgave 

Schuin te springen 

hindernis(sen): hoek 

maximaal 50 graden. 

 

Schuin te springen 

hindernis(sen): hoek 

maximaal 65 graden 

 

Opsprong en/of hindernis 

helling-op. Zonder 

rijtechnische opgave. 

Opsprong en/of hindernis  

helling-op. Halve coffin, of 

variatie daarop: zonder 

extra rijtechnische opgave. 

Opsprong en/of hindernis  

helling-op. Coffin, of 

variatie daarop: zonder 

extra rijtechnische opgave. 

Opsprong en/of hindernis  

helling-op. Coffin en/of 

Normandy Bank en/of in 

combinatie met greppel(s). 

Afsprong, en/of hindernis 

helling naar beneden  

Zonder rijtechnische 

opgave. 

Afsprong en/of opsprong: 

in combinatie met 

hindernis wordt gerekend 

als lange combi. Bij minder 

dan 6 galopsprongen 

zonder rijtechnische 

opgave. 

Afsprong/opsprong, 

eventueel als korte combi. 

Afsprong/opsprong, 

eventueel als korte combi. 

Eén korte combi, één lange 

combi. Zonder 

rijtechnische opgave 

Geen in/uit. Max 3 combi’s 

van max 2 elementen.  

Drie of vier 

combinatiehindernissen, 

Max één korte combi. 

Drie tot vijf 

combinatiehindernissen, 

waaronder een driesprong 

én een korte combi 

Vier tot zes 

combinatiehindernissen, 

waaronder een driesprong 

én een korte combi 

Twee breedtesprongen 

van maximale maat, 5 cm. 

Oplopend. Dicht of met 

Breekboom 

 

Drie breedtesprongen van 

maximale maat, 5 cm. 

oplopend. Dicht of met 

Breekboom. 

 

Vier breedtesprongen 

(eventueel met MIM-clip) 

van maximale maat, 5 cm. 

oplopend. Dicht of met 

Breekboom. 

Vijf breedtesprongen. 

(eventueel met MIM-clip) 

van maximale maat, 5 cm. 

oplopend. Dicht of met 

Breekboom. 

Water-inloop (Moet 

gevlagd en genummerd 

zijn als hindernis),  

Geen combinatie sprong. 

Water-insprong; hindernis 

voor of na het water. 

Zonder rijtechnische 

opgave. 

Water-insprong en/of 

uitsprong; hindernis voor 

of na het water. Eventueel 

hindernis in het water, 

geen korte combi. Zonder 

extra rijtechnische opgave. 

Water-insprong en/of 

water-uitsprong, hindernis 

voor of na het water. 

Eventueel hindernis in het 

water eventueel als combi. 

Zonder extra rijtechnische 

opgave uitgezonderd 

smalle hindernis.  

Smalle hindernis of punt.  

Kleinst toegestane 

springbare gedeelte: 200 

cm. (max 1x) met 

aanleuning.  

 

Smalle hindernis en/of 

punt, min 1 en max 2. Niet 

in korte combi. Zonder 

extra rijtechnische opgave 

Smalle hindernis en/of 

punt, enkelvoudig en ook 

opgenomen in lange 

combi. Min 2 Max 3. 

Smalle hindernis en/of 

punt, enkelvoudig en ook 

opgenomen in lange 

combi. Min 2 Max 4. 

Mag ook opgenomen 

worden in korte combi. 


