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      WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Algemeen	
 

1. Dit reglement heeft tot doel een wedstrijd ordelijk en met vooraf bepaalde regels te 
laten plaatsvinden 

 
2. Dit reglement kan jaarlijks, voor de aanvang van het showseizoen, door het bestuur 

worden aangepast. Het geldend reglement is steeds terug te vinden op onze website en 
kan daar door iedereen geraadpleegd worden. Het is de deelnemers hun eigen 
verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de geldende regels. 

 
3. De judges worden aangesteld door PRAB. Deze zullen de wedstrijd jureren volgens de 

regelgeving zoals hieronder beschreven staat. De judge wordt hiervan op de hoogte 
gesteld voor de aanvang van de wedstrijd, ieder gekwalificeerde judge mag een 
PRAB-wedstrijd jureren volgens AQHA rules. Een judge mag een PRAB-wedstrijd 
jureren indien hij een officieel erkende judgekaart heeft. 
 

4. De wedstrijdregels zijn gelijk aan de regels van het AQHA rulesbook als dusdanig 
beschreven en aanvaard door PRAB. Indien in dit wedstrijdreglement een artikel of 
paragraaf is opgenomen dat indruist tegen AQHA rules, dan wordt het PRAB 
wedstrijdreglement toegepast en wordt deze regel zonder uitzondering uitgevoerd. 
 

5. Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement kan en zal gesanctioneerd worden in functie 
van de ernst van de inbreuk. 

 

2. Uitrusting	
1. De benodigde uitrusting om te mogen deelnemen aan één van onze proeven staat 

zorgvuldig beschreven in het AQHA Rulesbook. Deze regelgeving moet strikt worden 
opgevolgd voor de Novice-klassen, de Youth-klassen, de Amateur-klassen en de 
Open-klassen. Bij twijfel kan u steeds de doorman aanspreken of even langsgaan op 
het wedstrijdsecretariaat. Voor de Walk&Jog en Beginner klassen zijn er speciale 
regels die hieronder nader beschreven staan, enkel voor deze reeksen wordt er licht 
afgeweken van de regelgeving van AQHA. Voor Trail in Hand Open dient de tack 
omschrijving van Showmanship at Halter te allen tijde gevolgd te worden. 
 

2. Snaffle of bit dienen steeds te voldoen aan de regelgeving zoals opgesteld in het 
AQHA Rulesbook. 
 

3. Met een bit mag er nooit met twee handen gereden worden. 
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4. Voor de Walk&Jog mag er onder geen enkel beding met een bit gereden worden. 
 

5. In een Beginner, Novice en Green klassen mag men te allen tijde met een snaffle bit 
rijden op twee handen. Dit ongeacht de leeftijd van het paard. 
 

6. In de Walk&Jog en Beginner klassen moet er geen rekening worden gehouden met de 
voorgeschreven zadelkeuze en/of klederdracht. Zo mag er bijvoorbeeld in een 
Pleasure-klasse met een Engels-zadel worden gereden. Ook het dragen van een hoed is 
niet verplicht maar er moet dan wel met een Engelse cap gereden worden. 
 

7. Een zweep mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt in een proef en in 
de opwarmpiste. Gebruik kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 
 

8. Sporen moeten voldoen aan de gestelde eisen zoals omschreven in het AQHA 
Rulesbook. Wees er dus zeker van dat de sporen niet de maximale lengte 
overschrijden en dat de sporen op de correcte manier worden aangedaan. 
Let op! Huntersporen mogen enkel gebruikt worden in combinatie met een 
hunterzadel, westernsporen met het westernzadel. 

3. Deelnemers	
 

1. Een deelnemer aan PRAB wedstrijden moet lid zijn van de PRAB vzw en dit voor het 
lopende jaar en zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. De enige 
uitzondering op deze regel is indien men ervoor kiest een daglicentie aan te schaffen. 
 

2. Een deelnemer aan PRAB wedstrijden moet te allen tijde verzekerd zijn. Deze 
verzekering wordt verplicht aangeboden door PRAB en wordt verzorgd door Arena. 
Indien men kan aantonen dat men beschikt over een andere, maar minstens 
gelijkwaardige verzekering, dan kan hier van afgeweken worden. 

 
3. Het is de deelnemers toegestaan om deel te nemen aan een PRAB wedstrijd met een 

paardenras naar keuze in de daarvoor voorziene All breed klassen. 
 

4. De indentificatie van de paarden gebeurt aan de hand van de eigendomspapieren of 
indien het paard geen papieren heeft door het paspoort van het paard. Deze 
documenten moeten overhandigd worden aan het secretariaat van PRAB, voordat 
men toegelaten kan worden op de wedstrijd. De ruiter moet steeds het paspoort van 
het paard kunnen voorleggen en PRAB heeft steeds het recht deze documenten op te 
vragen. 

 
5. Iedere deelnemer staat toe dat hij, zijn paard of het door hem bereden paard mag en 

kan getest worden op drugs of andere verboden middelen door een bevoegde 
instantie. 

 
 
 

6. Alle paarden die deelnemen of aanwezig zijn op een PRAB wedstrijd moeten ingeënt 
zijn tegen Equine influenza en tetanus en moeten ook verzekerd zijn tegen derden. 
Een inenting tegen Rhinopneumonie wordt ten sterkste aanbevolen. PRAB heeft het 
recht om het vaccinatiebewijs te allen tijde op te vragen. 
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7. Iedere deelnemer verklaart dat hij steeds met een gezond paard naar de wedstrijden 

komt, zodat overdraagbare ziekten zich niet kunnen verspreiden. 
 

8. PRAB kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor de 
gezondheid van het paard. 

 
9. Een wedstrijdruiter die tijdens de wedstrijd, voorbereidingen of in de opwarmpiste 

zich niet sportief gedraagt tegenover judges, medewerkers of andere deelnemers kan 
een vermaning of schorsing krijgen naar gelang de ernst van de zaak.  
 
Wat niet kan getolereerd worden is bv.: 

 
Ø  Herhaaldelijk hinderen van andere deelnemers. 
Ø Obscene uitlatingen naar deelnemers, judges en medewerkers 
Ø Vechtpartijen of het uitlokken ervan. 
Ø Dronken verschijnen in de wedstrijdpiste en/of opwarmpiste. 
Ø Paarden te pas of onpas mishandelen of brutaliseren. 
Ø Demonstratief de wedstrijdpiste vroegtijdig verlaten (voor het beëindigen van de 

proef) zonder toestemming van de judge. 
Ø Roken in de pistes of in de stallen is niet toegestaan. Dit uit 

veiligheidsoverwegingen voor zowel paard als ruiter.  
Ø Een deelnemer moet in de wedstrijdpiste altijd een hoofddeksel dragen. 
Ø Niet vermeld wangedrag kan eveneens gesanctioneerd worden. 

 
10. Bij een klacht door een judge, medewerker of organisator wordt er een verslag 

opgemaakt ter attentie van het bestuur. Deze zal oordelen op welke manier een 
maatregel moet genomen worden en welke sanctie van toepassing is. De ruiter in 
kwestie zal door het bestuur op de hoogte gebracht worden. 

 
11. Indien een PRAB lid een klacht wil indienen betreffende een probleem dat heeft 

plaatsgevonden voor, tijdens of na de wedstrijd, moet de klacht schriftelijk ingediend 
worden binnen de 48 uur na de wedstrijd. 
 

12. Mogen deelnemen aan een PRAB wedstrijd:  
Alle ruiters die beschikken over een door PRAB erkende lidmaatschapskaart of een 
daglicentie en die niet gesanctioneerd/geschorst werden door het bestuur. 
  

13. Een Walk&Jogger, Beginner of Novice Youth ruiter mag in zijn respectievelijke 
klasse met een paard rijden dat geen eigendom is van hem of haar. 
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14. Een ruiter die zich inschrijft als Walk & Jogger moet voldoen aan de volgende 
criteria: 
 

a. Nooit hebben deelgenomen aan wedstrijden, van welke organisator dan ook 
tenzij in een leadline of walk&jog-klasse. 

b. Iemand die Walk&Jog start mag in geen enkele andere reeks starten buiten de 
in de hand uitgevoerde klassen. 

c. Indien een Walk&Jogger deelneemt aan een hogere reeks (uitgez. 
Showmanship en Trail in hand) zal hij niet meer toegelaten worden in de 
walk&jog-klasse maar moet hij blijven rijden in de hogere reeks. 

d. Er moet met een snaffle bit gereden worden, een bit is NIET toegestaan en er 
moet gereden worden met twee handen aan de teugels. Er mag dus niet op één 
hand gereden worden. 

e. Mag onder geen enkele omstandigheid geld verdienen door het lesgeven of 
rijden van paarden van derden. 

f. In de Walk&Jog mag er niet met een hengst gereden worden. 
g. De Walk & Jog klasse wordt gejureerd volgens de gebruikelijke 

reglementering, maar zonder de “lope” (galop). 
h. De Walk & Jogger < 13j dient een helm te dragen! 

 
15. Een ruiter die zich inschrijft als Beginner moet voldoen aan de volgende criteria: 

 
a. Nooit gestart hebben in een hogere categorie bij een andere organisatie. 
b. Een beginner kan nooit in dezelfde discipline in meerdere reeksen starten. Dit 

met uitzondering van de open-reeks. 
c. Indien een Beginner toch deelneemt aan een discipline in een andere reeks dan 

zijn respectievelijke reeks dan wordt hij/zij niet meer toegelaten en 
onherroepelijk uitgesloten voor deze discipline in de Beginners klasse. Ook in 
hetzelfde showseizoen! 

d. Mag onder geen enkele omstandigheid geld verdienen door het lesgeven of 
rijden van paarden van derden. 

e. In de Beginners klasse mag er niet met een hengst gereden worden. 
 

16. Een ruiter die zich inschrijft als Novice ruiter moet voldoen aan de volgende criteria: 
 

a. Nooit op een nationale wedstrijd Youth/Amateurs op een van de drie eerste 
plaatsen geëindigd zijn. 

b. Een Novice ruiter mag eveneens in de reeksen hoger starten. Indien hij/zij een 
1e plaats behaald in een hogere klasse met minstens 3 deelnemers, zal hij/zij 
het volgende seizoen in deze hogere klasse moeten starten voor de gestarte 
discipline. Dit ongeacht van de eindresultaten voor de Year End Awards. 
Starten in de Open-reeks is steeds toegelaten. 

c. Mag onder geen enkele omstandigheid geld verdienen door het lesgeven of 
rijden van paarden van derden. 

d. In de Novice klasse mag niet met een hengst gereden worden. 
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17. Een ruiter die zich inschrijft als Youth ruiter moet voldoen aan de volgende criteria: 
a. Mag op 1 januari de leeftijd van 19 jaar niet bereikt hebben. 
b. Mag niet deelnemen met een hengst 
c. Het dragen van een helm is verplicht! 

 
18. Een ruiter die zich inschrijft als Amateur ruiter moet voldoen aan de volgende criteria: 

a. Mag onder geen enkele omstandigheid geld verdienen door het lesgeven of 
rijden van paarden van derden. 

b. Mag in zijn respectievelijke klasse enkel een paard uitbrengen dat eigendom is 
van hem, haar , zijn/haar ouders of gezinsleden. Een erkend lease document 
(vb. AQHA) is ook toegestaan. 
 

19. Een ruiter die in het dagdagelijkse leven bezig is met het trainen van paarden van 
derden en dit tegen vergoeding wordt als trainer beschouwd. Ook het lesgeven aan 
mensen tegen vergoeding wordt als een taak van een trainer beschouwd. Trainers 
mogen binnen onze associatie enkel deelnemen in een Open klasse. 
 

20. Een deelnemer aan een PRAB wedstrijd is zelf verantwoordelijk voor de opvolging 
van het wedstrijdprogramma en moet ook zelf de startlijsten tijdig verifiëren om te 
zien dat hij/zij hierop voorkomt. Indien hij door een vergissing of een fout van het 
wedstrijdsecretariaat of door zijn eigen fout niet kan deelnemen in zijn/haar proef, kan 
hij PRAB hiervoor niet verantwoordelijk stellen. 
Hij/zij is ook zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van het geldend reglement, 
dewelke te allen tijden geraadpleegd kan worden op onze website. 
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Standings	voor	de	Year	End	Awards	
 
1. Het aantal punten dat te verdienen valt in een proef is volgens een vaste verdeelsleutel: 
 

Plaats Punten 
1 10 
2 8 
3 7 
4 6 
5 5 
6 4 
7 3 
8 2 
9 1 
10 1 
DQ 0 

 
 
2. Op een wedstrijd worden de punten toegekend in functie van de uitslag opgesteld door de 

judge van dienst.  
 

3. De resultaten van een wedstrijd worden bepaald door de judge aan de hand van het 
A.Q.H.A. rulesbook en als dusdanig bekend gemaakt. Deze zijn niet vatbaar voor 
wijzigingen, tenzij de judge zelf oordeelt dat er door hem of door de administratie een 
fout gemaakt is. Deze rechtzetting moet ten laatste 15 minuten na het einde van die 
wedstrijd bekendgemaakt worden. 
 

4. De verdiende punten worden samengeteld om op het einde van het wedstrijdseizoen een 
eindklassement op te maken. Op basis van dit eindklassement wordt er op het einde van 
het wedstrijdseizoen de eindwinnaar bepaald. 

 
5. Het wedstrijdseizoen loopt steeds van 1 januari tot 31 december. 

 
6. Indien er zich een ex aequo voordoet dan wordt deze als volgt doorbroken: 

Er wordt gekeken naar wie de meeste overwinningen, ereplaatsen,eventueel scoresheet… 
heeft behaald. 

 
7. Bij een diskwalificatie of het niet starten in een proef, wordt er automatisch 0 punten 

toegekend ongeacht het aantal deelnemers. 
 

8. De toekenning en uitreiking van titels en trofeeën gebeurt steeds op een jaarlijkse 
samenkomst van de PRAB leden en hun sympathisanten. De eerste en tweede van iedere 
klasse worden deze dag gehuldigd. 

 
9. PRAB leden die valse verklaringen of gegevens hebben doorgegeven worden 

onherroepelijk voor dat lopende seizoen geschorst. Al hun punten worden weggenomen 
uit de standings. 
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10. Wie komt er in aanmerking om in de standings opgenomen te worden? 
 

Ø Personen die over een geldig PRAB lidmaatschap beschikken. 
 
Ø Personen die volledig in regel zijn met het PRAB reglement.  

 
Ø Indien er niet op de vraag tot het in orde stellen wordt ingegaan, dan vervallen alle 

punten die reeds behaald werden. 
 

Ø Ruiters die met een daglicentie rijden of vrijgesteld zijn van een daglicentie maken 
geen aanspraak op de standings 

 
11. Wat zijn de voorwaarden voor het winnen van de titel van PRAB High Pointer van het 

jaar? 
 

Ø De ruiter moet beschikken over een geldig PRAB lidmaatschap. 
 
Ø  De ruiter moet minstens aan de helft + 1 van de wedstrijden van het seizoen 

hebben deelgenomen in de klasse waarvoor hij/zij in aanmerking kan komen. 
 
12. Wat zijn de voorwaarden voor het winnen van de titel All-Around Trophy & All-Around 

Youth Trophy (wisselbeker!)? 
 
Ø De punten van de standings van de 3 beste disciplines worden samengeteld. Enkel 

de disciplines met een minimum van 3 deelnemers die aanspraak kunnen maken 
voor de High Point komen hiervoor in aanmerking. 
De hoogst gescoorde ruiter jonger dan 19j op 1 januari van dat jaar krijgt de All-
Around Youth Trophy. De hoogst gescoorde ruiter boven deze leeftijdscategorie 
krijgt de All-Around Trophy. 

Ø In geval van een ex aequo wordt gekeken naar de meeste ereplaatsen. 
Ø De wisselbeker blijft in het bezit van PRAB tot eenzelfde persoon drie jaar achter 

elkaar deze trofee wint. Op dat moment mag de ruiter deze beker mee naar huis 
nemen. In andere gevallen wordt de trofee overhandigd op de Awards voor een 
mooie gedenkfoto .
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P.R.A.B. Levelsysteem – doorgroei binnen de niveaus 
 
Afhankelijk van zijn behaalde prestaties moet een Walk&Jogger, Beginner of Novice-ruiter 
overgaan naar een hoger level voor die bepaalde discipline. Hij/zij kan bijgevolg het volgende 
seizoen (jaar) niet meer aantreden in deze klasse. Zij worden automatisch gepromoveerd naar 
een hogere klasse op basis van het Level-puntensysteem. 
 
De behaalde Level-punten blijven behouden op het einde van het showseizoen en worden                                                             
automatisch mee overgedragen naar het volgende seizoen voor zover men niet moet overgaan 
naar een hoger level.  
 
Men start telkens in een bepaald Level met 0 punten en verdient punten volgens een vaste 
verdeelsleutel. 
Bij het bereiken van 50 punten wordt het aanbevolen om het volgend showseizoen te starten 
in een hoger level. 
Bij het bereiken van 70 punten wordt men verplicht om het volgend showseizoen te starten in 
een hoger level. 
In het hoger level start men dan opnieuw met 0 punten 
 
Het maximum te verdienen punten is gelijk aan het aantal geplaatste deelnemers. 
De laagst geplaatste deelnemer krijgt steeds -2 punten. 
DQ is altijd 0 punten 
 
Onderstaande tabel is een voorbeeld met 7 geplaatste deelnemers 
 

Plaats Punten 
1 7 
2 5 
3 4 
4 3 
5 2 
6 1 
7                    -2 
  

DQ 0 
 
 
Onderstaande tabel is een voorbeeld met 5 geplaatste deelnemers 
 

Plaats Punten 
1 5 
2 3 
3 2 
4 1 
5 -2 
  

DQ 0 
 
Op een wedstrijd worden de punten toegekend in functie van de uitslag opgesteld door de 
judge van dienst.  
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De resultaten van een wedstrijd worden bepaald door de judge aan de hand van het A.Q.H.A. 
rulesbook en als dusdanig bekend gemaakt. Deze zijn niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de 
judge zelf oordeelt dat er door hem of door de administratie een fout gemaakt is. Deze 
rechtzetting moet ten laatste 15 minuten na het einde van die wedstrijd bekendgemaakt 
worden. 
 
Het is voor een deelnemer mogelijk om terug één klasse lager te starten en dit op voorwaarde 
dat hij of zij het showseizoen afsluit met minder dan 0 Level-punten en dat hij minstens heeft 
deelgenomen aan 3 wedstrijden. Men moet dan wel het lagere level starten met 20 level-
punten! Terug verlagen naar de reeks Beginners of walk & jog is onder geen enkel beding 
mogelijk. De ruiter dient zelf deze verlaging schriftelijk aan te vragen bij het bestuur en dit 
voor aanvang van het showseizoen. 
 
Deelnemers die voor een periode van 5 jaar niet meer hebben deelgenomen aan een nationale 
wedstrijd van eender welke organisatie mogen opnieuw starten in één level lager dan het 
hoogst behaalde level bij PRAB.                                                                                                      
Terug verlagen naar de reeks Beginners of walk & jog is onder geen enkel beding mogelijk. 
De ruiter dient zelf deze verlaging schriftelijk aan te vragen bij het bestuur en dit voor 
aanvang van het showseizoen. 
 
Bij het starten met een nieuw onervaren paard mag men één level lager starten dan het hoogst 
behaalde level. Het paard mag hiervoor niet hebben deelgenomen aan een nationale of 
internationale wedstrijd van eender welke organisatie in een categorie die hoger is dan het 
level waarin men wenst te starten. Deze regel zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een amateur ruiter 
die opnieuw start met een groen paard kan terugvallen naar een Novice klasse.  
Terug verlagen naar de reeks Beginners of walk & jog is onder geen enkel beding mogelijk. 
De ruiter dient zelf deze verlaging schriftelijk aan te vragen bij het bestuur en dit voor 
aanvang van het showseizoen. 
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ARENA	ETIQUETTE	VOOR	WESTERN	WEDSTRIJDRIJDEN!	
 
Tijdens de wedstrijden wordt er op de eerste plaats zorggedragen voor het welzijn van de 
paarden en de veiligheid van de ruiters. Hiervoor werden de volgende richtlijnen en 
gedragscode opgesteld voor het gebruik van de wedstrijdarena tijdens opwarmsessies of 
tijdens breaks. 
 
 

1. De wedstrijdarena is enkel toegankelijk voor ruiters met paard, die zijn 
wedstrijdnummer zichtbaar draagt. 

2. De wedstrijdarena is NIET toegankelijk voor trainers, grooms of onbevoegden zonder 
paard. 

3. Een ruiter mag niet roken in de pistes of in de stallen. Dit uit veiligheidsoverwegingen 
voor zowel paard als ruiter.  

4. Een ruiter moet bij het opwarmen een hoofddeksel dragen. 
5. De kledij van de ruiter moet zijn zoals omschreven in de reglementenboek van AQHA 

met uitzondering tot de Walk&Joggers en Beginners. 
6. De uitrusting van het paard moet eveneens zijn zoals beschreven in de 

reglementenboek van AQHA.  Dit echter met uitzondering van een mouth shutter en 
een martingale met snaffle. Deze twee hulpstukken zijn wel toegestaan tijdens 
opwarmsessies of breaks (niet tijdens de proef)! 

7. Op iedere wedstrijd zal er toezicht gehouden worden door een Ring Steward. Deze zal 
overtreders vriendelijk doch dringend verzoeken zich aan de regels te houden.  Indien 
daar geen gevolg aan gegeven wordt, zullen er gepaste maatregelen genomen worden. 

8. Ruiters die wensen te circkelen kunnen dit doen in twee cirkels, één met een rechtse 
rijrichting en één met een linkse rijrichting. De cirkels moeten ± 2 meter van de 
hoefslag blijven, zodat de andere ruiters die de hoefslag gebruiken niet gehinderd 
worden en dit tijdens de voorziene reiningpauzes. 

9. Stilstaan in de arena is enkel toegestaan in het midden van de arena en nergens anders. 
Op die manier hindert u de andere ruiters niet. 

10. De reining ruiters zullen op het einde van de opwarmsessie de mogelijkheid krijgen 
om te fencen. Tijdens de periode dat zij fencen zullen er geen andere activiteiten 
toegelaten worden in de arena, en zullen de andere ruiters verzocht worden de arena te 
verlaten. Stilstaan tijdens het fencen zal enkel toegestaan worden aan de korte zijde. 

11. Alle ruiters worden gevraagd om respect te hebben voor hun collega’s en deze dus ook 
niet te hinderen of in gevaar te brengen.  Bij onverantwoord rijgedrag zal de 
arenamanager gepaste maatregelen nemen. 

12. De Showmanager adviseert iedereen om deze regels ook zoveel mogelijk toe te passen 
in de gewone opwarmpiste. Wij zullen er ook op toekijken dat trainers en grooms zich 
zoveel mogelijk in de hoeken plaatsen om hun ruiters te assisteren om zodoende de 
andere ruiters zo weinig mogelijk te hinderen. Ook tijdens de opwarming zal er 
gevraagd worden om uw paard te respecteren. 

13. In de opwarmpiste mag men het volledige pattern van een proef (bijv. Horsemanship) 
niet oefenen. Dit hindert de andere ruiters. 

14. Tijdens het plaatsen van het trailparcours mag men de wedstrijdpiste niet betreden 
vooraleer hiervoor de goedkeuring wordt gegeven. 

 
 


