
HANDLEIDING TOEZICHT 
VOORTERREIN



Toezicht voorterrein

Toezicht op het voorterrein is in het kader van paardenwelzijn, 
veiligheid en eerlijke competitie van groot belang. Goed toezicht
zorgt voor een sportief wedstrijdverloop en voorkomt dat er zaken
gebeuren die niet zijn toegestaan. 

Zodra er paarden op het voorterrein zijn moet er toezicht worden
gehouden door een springjurylid of de steward.

Taken toezichthouder:

• Voorkomen dat er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn

• Optreden als er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn



Bevoegdheid, oplettendheid 
en houding van de official

• Overal bevoegdheid, dus ook tussen de vrachtwagens

• Juiste manier beoordelen

• Elke vorm van wreedheid moet worden voorkomen 

• Correct optreden voorkomt ongeoorloofde situaties

• Kordaat optreden dwing respect en gezag af

• Bijna doorgespoorde paarden/pony’s: alleen verder rijden zonder sporen

• Een paard dat bloedt: eerst behandelen

• Barreren: verboden

• Met opzet in een hindernis rijden: verboden

• Overmatig zweep- en spoorgebruik: verboden

• Bij iedere vorm van dierenleed: diskwalificatie en rapport opmaken



• Toezicht verplicht zodra het oefen- en/of losrijterrein open is voor 
deelnemers

• Steilsprong en een oxer verplicht op losrijterrein

• Sprongen moeten zijn uitgevlagd/getaped

• Bij voldoende ruimte zijn meervoudige sprongen toegestaan

Algemeen:



Harnachement en hulpmiddelen

• Op voorterrein moet met dezelfde optoming gereden worden als in de piste

Uitzondering: 
- slofteugel (alleen toegestaan vanaf de klasse Z op het voorterrein)
- dressuurzweep

• Neus-, oor- en vliegennetje is toegestaan

• Bontjes aan de bakstukken: niet dikker dan 3 cm.

• Stijgbeugels: vrijhangen aan het zadel en mogen niet met elastieken aan de 
laarzen verbonden zijn

• Een lus of handvat aan de teugel is toegestaan vanaf de klasse Z

• Er mogen alleen metalen sporen gebruikt worden (pony’s max. 30 mm)

• Alleen gladde bitringen zijn toegestaan



• Als een Z-combinatie M-hc start is dit toegestaan met een Z-optoming

• Alleen door de organisatie beschikbaar gesteld hindernismateriaal mag 

worden gebruikt

• Als er een (overbouwde) sloot in het parcours staat, mag er een zeiltje (op 

de grond) 

op het voorterrein gebruikt worden

• Hindernissen mogen nooit meer dan 10cm hoger en breder zijn dan in het 

parcours bij rubrieken van 1.40m of lager

• De hindernissen mogen nooit hoger zijn dan 1.60m en breder dan 1.80m bij 

rubrieken hoger dan 1.40m

• Stapbalken mogen vanaf 1 april 2012 alleen gebruikt worden als ze op de 

grond liggen, ze mogen dus niet meer op ondersteuning rusten



Hindernissen

• Bij een hindernis van 1.30 of hoger moeten steeds twee balken in de 
lepels liggen waarvan één lager dan 1.30m

• Tot  1.30 meter mag er gegymnastiseerd worden

• Balken moeten aan beide zijden in de lepels liggen, uitgezonderd een 
kruis

• Als er een grondbalk aan de landingszijde ligt, moet er ook één op 
gelijke afstand van de voet aan de afzetzijde liggen, tot maximaal 1 
meter van de voet.

• Scherp leggen naar voren is verboden, naar achteren scherp mag  
wel mits daardoor de voorste balk van een oxer niet hoger komt te 
liggen dan de achterste
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Als er een grondbalk aan de landingszijde ligt, moet er ook 1 op gelijke afstand 
van de voet aan de afzetzijde liggen, tot maximaal 1 meter van de voet.
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Niet toegestane hindernissen
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Hier had een tweede balk, lager dan 1.30m in de lepels moeten liggen



• Als er plaatsingsbalken worden gebruikt mag de hindernis niet hoger

of breder zijn dan 1.30m.

• Een plaatsingsbalk voor een stijlsprong welke uit draf aangereden

wordt dient op minimaal 2.50m van de sprong te liggen. Indien in 

deze situatie tevens een plaatsingsbalk achter de stijlsprong ligt dan

moet deze op gelijke afstand achter de hindernis liggen.

• Bij een plaatsingsbalk voor een oxer mag alleen in galop aangereden

worden. Deze dient dan op minimaal 3.00m van de oxer te liggen. 

Indien in deze situatie een plaatsingsbalk achter de oxer ligt dan

moet deze op minimaal 6m achter de hindernis liggen.

Plaatsingsbalken



Draf/galop/plaatsingsbalken
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Plaatsingsbalken aan de achterzijde van een oxer alleen op minimaal 6 meter. 
Deze mogen alleen uit galop aangereden worden.
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Begeleidingsbalken aan de landingszijde alleen op minimaal 3 meter
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Scherp leggen van de balken

• Nooit naar voren scherp leggen

• Meestal wel naar achteren (zie foto’s)
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Op de rechterfoto is de voorste balk aan de rechterzijde hoger
dan de achterste.  Dit is niet toegestaan.
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Alleen door de organisatie ter beschikking gesteld materiaal mag 
gebruikt worden 



Er mag niets over hindernissen gelegd worden

NEENEE



Balken moeten makkelijk kunnen vallen, klem leggen is niet toegestaan. 
Als staanders iets gedraaid worden komen balken ook klem te liggen.
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Gekruiste balken mogen alleen gebruikt worden met een tussenruimte tussen
de balken van minimaal 10cm zodat de voorste balk ook weg kan rollen



Liverpools

• Bij gebruik van een Liverpool moet de denkbeeldig
doorgetrokken voorste verticale lijn van de hindernis de 
Liverpool altijd raken en mag de voorkant Liverpool nooit meer
dan 1 meter  voor de hindernis liggen
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Bij deze Liverpools raakt de denkbeeldig doorgetrokken lijn de 
Liverpool niet
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(wel indien lager dan 1.30 m)
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NEE
wel indien lager dan 1.30 m

Deze balken mogen nooit boven op de staanders of op de bovenste balk liggen omdat
deze dan niet makkelijk kunnen vallen bij toucheren. 

Ook bij een hindernis hoger dan 1.30m op een lagere balk is dit niet toegestaan



Toegestane bitten

• Alleen de in bijlage 6 afgebeelde bitten zijn toegestaan tot en 
met de klasse M 1.20m

• Zowel bus- als watertrensuitvoering

• Kinketting met bescherming is alleen toegestaan bij het 
Pelhambit



Bitten

• Oorspronkelijke productievorm

• Glad

• Metaal, kunststof, rubber, leer

• Metalen trenzen mogen bekleed zijn

• Diameter min.1 cm

• Tonglepel 5mm dik

• Gladde bitringen

• Roterend mondstuk, tussenstuk, tongboog

• Sleuven, oogjes



Toegestaan



Dubbel bit niet toegestaan



Toegestaan, teugel kan glijden



Ongebroken Pelham alleen toegestaan vanaf de klasse Z
In gebroken vorm wel toegestaan voor alle klassen met

kinkettingbeschermer



Pessoabit toegestaan met vorkje aan grote en kleine bitring direct 
daaronder



D-trens uit meerdere materialen is toegestaan



Knevelbit is toegestaan en de knevels mogen door een passant 
aan het bakstuk gestoken worden



D-trens met twee sleuven is toegestaan, maar niet als ophaaltrens



Watertrens uit meerdere materialen is toegestaan



Watertrens met twee ogen is toegestaan omdat bitring kan glijden



Toegestaan omdat teugel langs bitring kan glijden, niet
toegestaan t/m de klasse M met sleuven, haakjes of ogen in de 

bitring voor de teugel vanwege hefboomwerking



Tenslotte

TIPS

• Bij minder dan 100 starts: 1 jury achter de tafel en 1 op het 
voorterrein

• Maak een goede taakverdeling en houd je daar aan

• Goede samenwerking is belangrijk om het evenement te laten 
slagen


