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Regelnr oude tekst nieuwe tekst motivatie

301 Tenzij hij/zij verzoekt om plaatsing in een 

hogere klasse. Zo’n verzoek dient schriftelijk 

bij het WRAN-bestuur ingediend te worden 

en zal behandeld worden op de 

eerstvolgende bestuursvergadering. Het 

verzoek wordt gehonoreerd indien er uit het 

bewijsmateriaal dat de deelnemer aandraagt 

in de ogen van het bestuur voldoende blijkt 

dat de deelnemer zich in de aangevraagde 

klasse kan manifesteren in de westernsport. 

Als bewijsmateriaal gelden onder meer 

controleerbare uitslagen van wedstrijden van 

andere verenigingen of een positief advies 

van een WRAN erkende trainer. Een 

deelnemer van 6 tot 8 jaar wordt ingedeeld in 

de L5 klasse.

Tenzij hij/zij verzoekt om plaatsing in een hogere 

klasse. Zo’n verzoek dient schriftelijk bij het WRAN-

bestuur ingediend te worden en zal behandeld 

worden op de eerstvolgende bestuursvergadering. Het 

verzoek wordt gehonoreerd indien er uit het 

bewijsmateriaal dat de deelnemer aandraagt in de 

ogen van het bestuur voldoende blijkt dat de 

deelnemer zich in de aangevraagde klasse kan 

manifesteren in de westernsport. Als bewijsmateriaal 

gelden onder meer controleerbare uitslagen van 

wedstrijden van andere verenigingen. Een deelnemer 

van 6 tot 8 jaar wordt ingedeeld in de L5 klasse.

Nieuwe en bestaande deelnemers (leden) kunnen 

o.b.v. een positief advies van een WRAN erkende 

trainer ingedeeld worden in een hoger level.

Het is belangrijk dat deelnemers zoveel mogelijk rijden 

in het level waarin men ook thuis hoort. Zodat er 

sprake is van een zo eerlijk mogelijke competitie. 

Daarom moet het mogelijk zijn voor ook reeds actieve 

leden om in een hoger level terecht te kunnen komen. 

Hier moet natuurlijk wel een goed screeningproces 

voor aanwezig zijn. Daarom wordt ervoor gekozen om 

het promoveren naar een hogere level alleen goed te 

keuren als dit wordt ondersteund door een positief 

advies van een WRAN erkende trainers.

Het gaat hierbij om een alternatieve werkwijze naast 

de normale manier van promoveren, namelijk op basis 

van het aantal behaalde wedstrijdpunten.


