
Regelboekwijzigingen 2019

Regelnr oude tekst nieuwe tekst motivatie

140 Het is ook mogelijk om gebruik te maken van 

een daglidmaatschap inclusief startlicentie. 

Punten van combinaties uitgebracht met een 

daglidmaatschap worden wel geregistreerd. 

Met een daglidmaatschap kan men geen 

WRAN Champion worden en ook geen 

Nederlands Kampioen. Een daglidmaatschap 

kan maximaal 2 keer worden aangevraagd.

Deze tekst komt te vervallen waarmee de de 

mogelijkheid om een daglidmaatschap (daglicentie) 

komt te vervallen.

Deze maatregel was bedoeld om niet-leden een kans 

te geven te proeven aan een WRAN westernwedstrijd. 

D-shows zijn tegenwoordig ook toegankelijk voor niet-

leden. Dit maakt de daglicentie regel overbodig.

516 nvt De beoordeling door de jury begint bij het betreden 

van de arena

Geldt voor alle disciplines, niet alleen voor Reining 

(607).

517 nvt In alle disciplines onder het zadel wordt in jog en trot, 

evenals in de extended versies van deze gangen, 

doorgezeten, tenzij elders in deze reglementen een 

expliciete uitzondering gemaakt wordt.

Doorzitten in jog/trot was alleen bij Horsemanship 

benoemd.

518 nvt Een éénvoudige wissel is een wissel van de galop via 

één tot drie passen walk óf jog/trot. Een wissel via 

zowel walk als jog/trot wordt als gangonderbreking 

aangerekend, tenzij elders in de regelementen een 

expliciete uitzondering wordt gemaakt of in een 

pattern anders wordt voorgeschreven. Een 

éénvoudige wissel over stop wordt als 

gangonderbreking aangerekend.

Definiering van een éénvoudige wissel.



519 nvt Ruiterlijke hulpen zijn uitsluitend toegestaan in de 

vorm van:

- beenhulpen: achter de singel; been, beugel, spoor 

mogen niet voor de singel gebruikt worden

- teugelhulpen: volgens voorgeschreven 

teugelvoering, dient tijdens de gehele uitvoering 

aangehouden te worden. Een wissel van de 

teugelhand (éénhandig of tweehandig) is uitsluitend 

bij het hek in de discplines Trail, Ranch RIding, Ranch 

Trail, Horse and Dog Trail, en Super Horse toegestaan, 

en in gevallen waarin het uitdrukkelijk beschreven is.

- stemhulpen: stemhulpen zijn voor het paard 

begrijpelijke geluiden die niet storend zijn  voor 

andere paarden of mensen. Aanstootgevend 

taalgebruik valt niet onder stemhulpen.

- zit- of gewichtshulpen

De mate van de hulpen evenals de timing en het effect 

ervan op het paard zijn van invloed op de score van 

een manoeuvre.

Definiering van ruiterlijke hulpen.



520 nvt In alle disciplines zijn  de volgende gevallen reden voor 

diskwalificatie:

- Opzettelijke mishandeling van het paard en/of de 

hond

- Gebruik van verboden of niet toegelaten 

uitrustingsstukken

- Weigeren van een bit-controle

- Oneerbiedigheid of slecht gedrag van de deelnemer

- Verwonding van het paard en/of de hond

- Kreupelheid bij het paard en/of de hond

- Manipulaties ter prestatieverbetering anders dan 

door rijhulpen (been-, teugel-, stem-  en zithulpen) en 

toegestane uitrustingsstukken

- Tackeren van het paard

- Gewichten in de staart

Definiering van de redenen die diskwalificatie tot 

gevolg hebben.

521 nvt Val van het paard:

Schouder en heup van het paard raken de bodem en 

alle vier de benen wijzen in dezelfde richting.

Definiering van een 'val van het paard'. Niet de ruiter 

die van het paard valt maar het paard zelf. 

602 D. nvt 6. een éénvoudige galopwissel buiten het gebied waar 

de galopwissel dient plaats te vinden.

De éénvoudige wissel is alleen toegestaan in plaats 

van en op de plaats van de vliegende wissel in de L1 

en L2 patterns. Op een andere plaats telt het als 

gangonderbreking (penalty 2).

607 De beoordeling begint zodra de deelnemer de 

arena betreedt. Ieder Reining pattern begint 

uit stilstand of stap. Na afloop dient de ruiter 

in stap naar de jury te gaan. Deze kan ter 

controle van het bit verlangen het hoofdstel 

af te nemen. Dit is een voorgeschreven 

manoeuvre in ieder reining pattern.

De beoordeling begint zodra de deelnemer de arena 

betreedt. Ieder Reining pattern begint uit stilstand of 

stap. Na afloop dient de ruiter in stap naar de jury te 

gaan. Deze kan ter controle van het bit verlangen het 

hoofdstel af te nemen. Dit is een voorgeschreven 

manoeuvre in ieder reining pattern. 

Niet meer nodig met 516.



672 Alle deelnemers komen samen in de arena en 

rijden daarna individueel het pattern of elke 

deelnemer komt apart binnen en rijdt het 

pattern. Als de deelnemers apart 

binnenkomen, is het klaar staan bij het aan 

de beurt zijn een vereiste. Deelnemers 

kunnen na het pattern opgedragen worden 

om de arena te verlaten, terug te gaan naar 

hun plaats in de startopstelling, of zich 

aansluitend op te stellen in de hoefslag. Alle 

deelnemers, of alleen de hoogst geplaatsten, 

moeten daarna in drie gangen tenminste in 

een richting rijden in de hoefslag.

Alle deelnemers komen samen in de arena en rijden 

daarna individueel het pattern of elke deelnemer 

komt apart binnen en rijdt het pattern. Als de 

deelnemers apart binnenkomen, is het klaar staan bij 

het aan de beurt zijn een vereiste. Deelnemers kunnen 

na het pattern opgedragen worden om de arena te 

verlaten, terug te gaan naar hun plaats in de 

startopstelling, of zich aansluitend op te stellen in de 

hoefslag. Optioneel kan de jury daarna van alle 

deelnemers, of alleen de hoogst geplaatsten, werk in 

de hoefslag vragen (railwork).

Railwork optioneel in navolging van  AQHA/EWU.

755 C. nvt 6. Eénvoudige wissel over walk Eénvoudige wissel in RR is alleen toegestaan in trot in 

navolging van AQHA/EWU.

nvt Zodoende kunnen 'kleine' (wijzigingen die het gezicht 

van de sport niet wijzigen) regelwijzigingen sneller 

worden doorgevoerd.

SSH en 

WHS

Dit maakt de beoordeling van de SSH en WHS 

duidelijker, leesbaarder en meer in lijn met andere 

onderdelen.

SUP In navolging van de EWU; in gebruikname van nieuwe 

patterns waarin de PLS is vervangen door

RR. Voordeel is de éénduidige jurering: alle 

onderdelen uit SUPH zijn nu gescoord (PLS

was dat niet).

Alle gezichtsbepalende veranderingen (aanpassing leeftijd paarden, ruiters/nieuwe onderdelen) 

moeten behandeld worden in de ledenvergadering, al het andere kan in de Juryvergadering (andere- 

of bijstelling penalty’s, aanpassing beoordelingsregels, patterns en uitrusting) en wordt van 

toepassing na publicatie op de WRAN site en in de WWW. Algemeen en wedstrijdorganisatie, 

bepalingen, EHBO, dierenarts/doping en sancties worden behandeld in de Bestuursvergadering.

Nieuw beoordelingsysteem SSH en WHS: op basis van het bekende 70-punten-systeem,

per manoeuvre een score tussen + en – 1½, penalties van 1, 3 en 5 (resp de oude “m”, “M”

en “S”, en een totaalscore voor “uitstraling” resp. “zit/houding/hulpen” tussen + en - 3.

Hanteren nieuwe Super Horse patterns, overgenomen van de EWU. Al deze patterns bevatten geen 

Pleasure gedeeltes maar bevatten daarentegen een Ranch Riding gedeelte.


