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De Western Ruiter Associatie Nederland is een organisatie
die zich bezig houdt met de westernsport in de ruimste zin

van het woord. De WRAN promoot alle takken van de
westernsport. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt

tussen verschillende paardenrassen.

De WRAN reguleert de westernsport voor alle rassen in 
Nederland en verstrekt erkenningen voor nationale
wedstrijden. Zij organiseert de landelijke competitie,

juryopleidingen, demonstraties, clinics en andere
activiteiten om de westernsport te promoten.

Wedstrijdsecretariaat
E-mail: wedstrijden@wran.nl 

Website:
www.wran.nl
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt doormiddel van druk, fotokopie of op

welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Western Ruiter Associatie Nederland.
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WRAN JURYLEDEN

De door de WRAN erkende juryleden worden kenbaar ge-
maakt via de website van de WRAN. Contactgegevens van
alle erkende juryleden worden ook op deze manier
beschikbaar gesteld. Eventuele wijzigingen worden zo
spoedig mogelijk bijgewerkt. Alleen leden van de WRAN 
kunnen erkend WRAN jurylid worden.

WRAN RING STEWARDS

De door de WRAN erkende ring stewards worden kenbaar
gemaakt via de website van de WRAN. Contactgegevens
van alle erkende ring stewards worden ook op deze manier
beschikbaar gesteld. Eventuele wijzigingen worden zo
spoedig mogelijk bijgewerkt. Alleen leden van de WRAN 
kunnen erkend WRAN ring steward worden.

LID WORDEN VAN DE WRAN

Aanmelden als nieuw lid gaat via de website van de WRAN;
www.wran.nl. Onder het kopje 'Voor de leden' staat 'Lid wor-
den'. Het online formulier moet worden ingevuld en worden
verzonden naar de WRAN. Verdere informatie, over tarieven,
etc. worden vermeld op de website van de WRAN.

REGELWIJZIGINGEN

WRAN-leden kunnen via www.wran.nl een regelwijzigings-
voorstel indienen. Alle gezichtsbepalende wijzigingen (zoals
een wijziging op leeftijd van paarden/ruiters of nieuwe onder-
delen) worden behandeld tijdens een ledenvergadering.
Andere wijzigingen (zoals een wijziging op penalty’s, beoor-
delingregles, patterns of uitruisting) worden behandeld tijdens
een juryvergadering. Wijzigingen op algemeen en wedstrijd-
organisatie, bepalingen, EHBO, dierenarts/doping en sanc-
ties worden behandeld tijdens een bestuursvergadering.
Wijzigingen zijn van toepassing na publicatie op www.wran.nl
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GELDIGHEID EN GELDIGHEIDSBEREIK

De volgende regels en bepalingen gelden vanaf 1 april 2022.
Vanaf deze datum komen alle regels en bepalingen uit voor-
gaande uitgaven van het WRAN Regelboek te vervallen. De
regels en bepalingen, zoals hier aangegeven, zijn van toe-
passing en worden in acht genomen op alle wedstrijden, die
door de WRAN erkend zijn.

Partijen kunnen slechts rechten doen (laten) gelden naar
aanleiding van deze reglementen indien het betreffende
evenement door de WRAN is erkend.

Alle deelnemers, eigenaren van paarden, bezoekers en
officials van WRAN erkende evenementen worden geacht op
de hoogte te zijn en in te stemmen met deze reglementen en
eventuele consequenties voor hun rekening te zullen nemen.

BETEKENIS AFKORTINGEN

AA All Ages, paarden vanaf 4 jaar
CE/EN Conformité Européenne / Europese Norm
FEI Fédération Equestre Internationale
I&R Identificatie en Registratie Vee
JEU Jeugd
JR Junior-paarden, 4 tot en met 6 jaar 
L Level 
L1 Level 1
L2 Level 2
L3 Level 3
L4 Level 4
L5 Level 5
NEN-EN Nederlandse Norm - Europese Norm
NOVJ Novice jeugd
NK Nederlands Kampioenschap (Dutch Open)
PVE Productschappen Vee, Vlees en Eieren
PWU Paid Warm up
SR Senior-paarden, 7 jaar en ouder
VHS Virtual Horse Show
WC WRAN Champion
WEM WRAN Earned Money
WEP WRAN Education Program
WRAN Western Ruiter Associatie Nederland
WT Walk en Trot

DEFINITIES

- Begeleider: een deelnemer die zich tijdens het wedstrijd-
onderdeel naast het paard bevindt en dat aan de hand 
voert.
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- Bodyprotector: Indien een bodyprotector gedragen wordt, 
dient deze te voldoen aan de veiligheidsnorm CE/EN 
13158:2000, klasse 3. De bodyprotector dient correct
passend en op de juiste wijze bevestigd te zijn. 

- Class in class: Het verrijden van een onderdeel in de
levels 1 en 2 of 3 en 4 waarbij voor één van de levels
minder dan 4 voorinschrijvingen zijn. De onderdelen worden
achter elkaar gereden daarna zijn er twee prijsuitreikingen.

- Combinatie: de eenheid ruiter en paard die deelnemen in 
een onderdeel.

- Deelnemer: een persoon die zich met een paard heeft
ingeschreven voor een wedstrijdonderdeel.

- Discipline:  alle  gelijksoortige  onderdelen  samen
(bijvoorbeeld “Trail”, waaronder dan valt: Jr/Sr, L5 / L4 /
L3 / L2 / L1 en WEM) (zie regel 300).

- Double judged: Show die door 2 juryleden wordt beoor-
deelt. Samen komen zij tot een uitslag (zie regel 136).

- Get Down Rope: een get down rope is een smal touw 
rond de nek en hals van het paard, welke is bevestigd met 
een bowline of andere niet slippende knoop, deze  loopt 
naar de ruiter of is vastgeknoopt aan het zadel. De get 
down wordt gebruikt om te leiden of voor een ground tie. 
Romal reins mogen losjes over het paard gelegd worden bij 
gebruik van een get down rope.

- Groen Paard: paard dat bij geen enkele westernvereniging 
en discipline meer dan 10 wedstrijd en/of promotiepunten 
heeft behaald (uitgezonderd Halter en In Hand onderdelen).

- Jeugdige, jeugdige deelnemer, jeugdige ruiter: deelne-
mer die op 1 januari van het lopende jaar jonger dan 19 jaar is.

- Klasse/”level”: groep van onderdelen samengevoegd naar
de aard van deelnemers die hierin startgerechtigd zijn:
“L5”, “L4”, “L3”, “L2”, “L1” en “WEM” (zie regel 300). 

- Multi judged: Show die door meer dan 2 juryleden wordt 
beoordeelt. Samen komen zij tot een uitslag (zie regel 136).

- Onderdeel: de rijproef zoals uiteindelijk opgenomen in een 
wedstrijdprogramma en verreden wordt op de wedstrijd 
(bijv. “L2 Junior Reining” of “L2 JR REN”).

- Pas: een pas van een paard in een bepaalde gang is één 
(1) volledige beweging die nodig is om weer in dezelfde
positie te komen.

- Ruiter: een deelnemer die zich tijdens het wedstrijdonder-
deel op het paard bevindt.

- Single pointed: De uitslagen van 2 of meer jury’s worden 
samen gebracht tot 1 uitslag en 1 prijsuitreiking.

- Veiligheidshelm, Cap: Volgens NEN-EN 1384:2012 norm 
goedgekeurd veiligheidshoofddeksel. De helm dient correct 
passend en op de juiste wijze bevestigd te zijn. 

- Volwassene, volwassen deelnemer, volwassen ruiter:
deelnemer die op 1 januari van het lopende jaar 19 jaar of 
ouder is.
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- Wedstrijdcategorie: letter die de hoedanigheid van de
wedstrijd aangeeft: A, B, C, D (zie regel 100).

- Western zadel: een zadel met de volgende kenmerken: 
een horn die vast met de fork verbonden is, fenders en een 
boom. De boom mag van hout, kunststof of leder zijn, maar 
dient zodanig stevig te zijn dat het gewicht van de ruiter ge-
lijkmatig verdeeld wordt over de paardenrug. Een zadel dat 
gemakkelijk dubbelgevouwen kan worden voldoet niet aan 
de stevigheidseis.

ALGEMEEN EN WEDSTRIJDORGANISATIE

100. Iedere wedstrijd moet afzonderlijk worden bekend 
gemaakt en worden goedgekeurd door de WRAN. De WRAN
zal de goedgekeurde wedstrijden erkennen in één van de
volgende wedstrijdcategorieën: 
A: Nederlandse Kampioenschappen, voor de organisatie hier-

van is toestemming nodig van het WRAN-bestuur. 
Bijzondere bepalingen met betrekking tot deze wedstrijden
worden door het bestuur vastgesteld. 

B: Wedstrijden met alle wedstrijddisciplines in alle klassen.
C: Wedstrijden met een deel van de wedstrijddisciplines in alle

klassen. 
D: Wedstrijden met een beperkt deel van de wedstrijd-

disciplines in de klassen L3, L4 en L5.
Virtual Horse Show: Digitale wedstrijden via internet, met 

een deel van de wedstrijddisciplines in alle klassen.
Special Events: Wedstrijden waarbij afgeweken wordt van de

eisen voor een WRAN-show. Dit ter beoordeling van het 
WRAN-bestuur. 

101. Ter verkrijging van de wedstrijderkenning, moet iedere
organisatie of particulier een verzoek tot erkenning minstens
90 dagen voor het begin van de wedstrijd aanvragen via het
wedstrijdsysteem. De in het wedstrijdreglement opgenomen
verplichtingen moeten worden nagekomen. Een volledige lijst
van de wedstrijdonderdelen die worden uitgeschreven moe-
ten op volgorde van verrijden bij het verzoek tot erkenning
worden bijgevoegd. Tevens moet de organisatie aangeven
welk jurylid is gevraagd om de wedstrijd te jureren.

Het verkrijgen van een erkenning voor een wedstrijd in de
categorie D gaat buiten het wedstrijdsysteem om. Een 
aanvraag wordt ingediend door een e-mail te sturen naar
wedstrijden@wran.nl waarin wordt vermeld wanneer en waar
de wedstrijd plaats vindt, welke onderdelen er worden uitge-
schreven en wie de jury is. Een D-wedstrijd wordt wel ken-
baar gemaakt op de website van de WRAN. Startlijsten en
uitslagen worden door de organisatie zelf gefabriceerd,
gebruik van het wedstrijdsysteem is hiervoor niet noodzakelijk.

102. Veranderingen kunnen na de 90 dagen termijn
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ingediend worden, voor zover de mogelijkheid bestaat deze
verandering voor het tijdstip van de wedstrijd op de site van
de WRAN en aan de reeds ingeschreven deelnemers aan de
wedstrijd per e-mail mede te delen. 

103. De startgelden voor ieder wedstrijdonderdeel moeten bij
de wedstrijdaankondiging worden bekend gemaakt. Het start-
geld mag na de erkenning van de wedstrijd niet meer veran-
derd worden.

104. Aanvragen voor erkenning van wedstrijden in de wed-
strijdcategoriën A, B, en C worden alleen gehonoreerd indien
er van 6 dagen vóór t/m 6 dagen na de aangevraagde
wedstrijddatum geen andere wedstrijd in de wedstrijd-
categoriën A, B, of C binnen een straal van 100 km is erkend.

105. Als de aanvraag tot erkenning van een wedstrijd juist is,
ontvangt de uitvoerende organisatie of particulier van de
WRAN een officiële erkenning. Wordt de erkenning gewei-
gerd, dan worden de redenen door de WRAN medegedeeld.
Hetzelfde geldt wanneer de erkenning alleen op bijzondere
voorwaarden wordt verleend.

106. De WRAN Virtual Horse Show is een wedstrijd die on-
line wordt gehouden. Proeven worden 1 week vooraf aan de
sluitingsdatum gepubliceerd. Deelnemers hebben vervolgens
gedurende deze week de tijd om een video op te nemen van
een proef en deze op te sturen. De video proeven worden
binnen 3 dagen beoordeeld door een WRAN erkende jury.

107. Regels tbv de Virtual Horse Show
- Ontbrekende (start)pion terwijl die wel op pattern stond: 

parcoursfout, 0-score.
– Bij de inspectie tijdens een SSH móet er iemand omheen 

lopen als een jury, anders parcoursfout, 0-score.
– Een SSH parcours dient zo afgelegd te worden alsof de 

persoon in de bak de jury is, die dient dus ook op de juiste 
plek te staan.

- De combinatie moet continu in beeld zijn.
- Andere ruiters mogen op de achtergrond rijden, maar niet 

door het gebied van de proef van de deelnemer, en niet 
storend door het beeld, dit ter beoordeling door de jury.

- Groeten mag achterwege blijven; als de opname start, start
de proef en de beoordeling; als de opname eindigt, eindigt 
de proef.

- Voer de proef uit op een zand ondergrond (niet op gras)
- Positie waar vandaan opgenomen wordt, is opgegeven in 

pattern, en is verplicht, anders 0-score.
- Met het licht mee filmen (dus niet tegen de zon of tegen de 

ramen van de bak in). Houdt hier rekening mee t.a.v. de 
startpositie van het pattern en de positie waarvandaan
gefilmd moet worden.
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- Opnames moeten goede (HD) kwaliteit zijn.
- Geluid: niet perse muziek, normale achtergrondgeluiden. -

Zeker geen muziek of geluiden achteraf inmonteren en er 
mag niet gesproken worden.

- Video moet continue en vloeiend doorlopen en mag niet 
bewerkt zijn: als stukjes ontbreken, of schokkerig verloop: 
0-score.

108. Aandachtspunten Virtual Horse Show
- Als er gefilmd wordt met een telefoon, direct beginnen van

uit landscape (Niet starten in portrait en de camera tijdens 
filmen naar landscape draaien).

- Niet in/uitzoomen.
- Film vanaf stahoogte.

109. Filmpjes worden niet door de WRAN of de showorgani-
satie op internet gepubliceerd i.v.m. AVG privacy regels.

BEPALINGEN VOOR DE ORGANISATOR

112. Door inzending van de digitale inschrijving erkent de deel-
nemer/paardenbezitter de regels van de organisator. Inschrijvin-
gen worden aangenomen als zij op in de aankondiging aan-
gegeven uiterste datum van inschrijving bij de organisator aan-
wezig zijn. Naar keuze van de organisator kunnen inschrijvingen
na sluitingsdatum worden aangenomen, echter altijd tegen een
verhoogd tarief van tenminste € 5,- per start. Bijschrijvingen van
onderdelen zijn alleen mogelijk indien het wedstrijdsecretariaat
dat toestaat, en in dat geval tot op zijn laatst één (1) uur vóór
aanvang van het onderdeel, tegen een verhoogd tarief van ten-
minste € 5,- per start.

113. Verandering van paard in dezelfde discipline en leeftijds-
klasse is voor het begin van de wedstrijd mogelijk, in geval van
ziekte of verkoop.

114. De met het inschrijving betaalde start-, boxen- en
overnachtingsgelden worden alleen dan terugbetaald als per on-
geluk rekenfouten zijn gemaakt ten nadele van de deelnemer, en
ook dan slechts de hoogte van het verschil.

115. De hoogte van de startgelden moet in de desbetreffende
aankondiging bekend gemaakt worden en moet minimaal
€ 5,- bedragen.

116. De organisatie is verplicht om binnen twee dagen na
afloop van de wedstrijd de jurykaarten en de scoresheets op te
sturen naar het WRAN-wedstrijdsecretariaat zodat deze 4 dagen 

na de show in het bezit zijn van het WRAN-wedstrijdsecretariaat.
Bij ontvangst later dan 4 dagen na de wedstrijd is de betreffende
organisatie € 20,- administratiekosten per wedstrijd verschuldigd
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aan de WRAN. Hiervoor zal de organisatie dan een factuur ont-
vangen van de WRAN. 

117. Onvolledige of onjuiste resultatenlijsten kunnen er de oor-
zaak van zijn dat de in een wedstrijd gestarte deelnemers ge-
deeltelijk of geheel de daar gewonnen punten verliezen. Als de
organisator niet binnen 30 dagen alsnog voor een correcte en
volledige resultatenlijst kan zorgen, dient men de totale kosten
(waaronder, maar niet beperkt tot: stallingskosten, startgelden, 
reiskosten) aan de gedupeerde deelnemers terug te betalen.

118. Patterns moeten minimaal 1 uur voor aanvang van de wed-
strijd bekend zijn gemaakt.

119. In de wedstrijdaankondiging moet genoemd worden: 
- WRAN erkende show;
- naam van de jury;
- locatie;
- datum van de wedstrijd;
- eventueel webadres.

120. De tijdsindeling moet voor het begin van de wedstrijd
bekend gemaakt worden. Tijdsverschuivingen naar voren
mogen hoogstens 1 uur bedragen en moeten minstens een
uur voor het begin van de eerste daarop betrekking heb-
bende klasse worden bekend gemaakt. Iedere deelnemer is
dan zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de
nieuwe starttijd.

121. De organisator dient ervoor te zorgen dat de jury uiterlijk
twee dagen voor aanvang van de wedstrijd een wedstrijd-
programma en tijdsindeling heeft ontvangen.

122. De organisator behoudt zich het recht voor om de wed-
strijdlocatie, -datum en/of programma tot de sluitingsdatum
voor inschrijvingen te wijzigen. Hij dient de deelnemers
hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
In de volgende gevallen bestaat voor de deelnemers recht op
kosteloze afzegging:
- bij afgelasting van de hele wedstrijd, of van één of meer 

onderdelen waarvoor de deelnemer had ingeschreven; 
- bij tijd/datum-wijzigingen waardoor één of meer onder-

delen waarvoor de deelnemer zich had ingeschreven op 
een andere dag komen te vallen dan waarop al onderdelen
voor die deelnemer waren uitgeschreven; 

- indien inschrijving volgens het nieuwe programma voor de 
deelnemer in strijd wordt met andere bepalingen in dit
regelboek (vooral regels 500 e.v.);

- indien de nieuwe locatie van de wedstrijd meer dan 50 km 
verwijderd is van de oorspronkelijke locatie.

Dit alles op voorwaarde dat de deelnemer binnen 3 dagen na
de schriftelijke mededeling van de organisator dit schriftelijk
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heeft kenbaar gemaakt aan de organisator.

123. Tussen de organisator enerzijds en de bezoekers,
paardenbezitters en deelnemers anderzijds bestaat geen
contract. Derhalve is elke aansprakelijkheid voor diefstal en
letsel aan mens en/of dier uitgesloten. Iedere paardenbezitter
en deelnemer onderwerpt zich door inschrijving, en iedere 
geleider en bezoekers bij het betreden van het wedstrijd-
terrein, aan de instructies en bepalingen van de organisator
en de wedstrijdleiding en erkent de regels van de WRAN.

124. De organisator is verantwoordelijk voor de afspraken
omtrent sponsoring van een wedstrijd. Daarbij kan hij toe-
zeggingen doen aan sponsors, standhouders en dergelijke,
mits deze niet in tegenspraak zijn met de WRAN-bepalingen.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

125. Om erkenning van de WRAN voor een wedstrijd te
krijgen is het verplicht om de volgende disciplines uit te
schrijven: 
Wedstrijd categorie A: double/multi judged, single pointed

(1 uitslag). Nederlandse Kampioenschappen, 
alle disciplines volgens regel 126a in alle
klassen (L4 t/m L1) + WEM (optioneel per
onderdeel), waarbij door het bestuur bijzon-
dere bepalingen kunnen worden gesteld. 

Wedstrijd categorie B: double/multi judged, single pointed
(1 uitslag), alle disciplines volgens regel 126a 
in alle klassen (L5 t/m L1) + WEM (optioneel per
onderdeel). 

Wedstrijd categorie C: single/double judged, single pointed 
(1 uitslag), disciplines WPL, TRL en WHM in 
alle klassen (L5 t/m L1). Andere onderdelen 
zijn optioneel.

Wedstrijd categorie D: single judged (1 uitslag), disciplines 
WPL, TRL, WHM in alle klassen (L5 t/m L3). 
Andere onderdelen zijn optioneel.

Virtual Horse Show: single judged, single pointed (1 uit-
slag, disciplines SSH, WHM en RAR in alle 
klassen (L5 t/m L1).

Zie ook regel 135 voor de puntentelling en factor berekening
per wedstrijd categorie.

Onderdelen in de L1 en L2 klassen kunnen naar keuze van
de organisator gesplitst worden in Junior-paarden  en Senior-
paarden (zie definities). Indien dit het geval is en er minder
dan 4 voorinschrijvingen zijn in één van beide onderdelen 
van dezelfde discipline in dezelfde klasse, dan worden deze
Junior- en Senioronderdelen samengevoegd tot één All Ages-
onderdeel.
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Voor wedstrijden in de categorieën B en C geldt dat bij min-
der dan 4 voorinschrijvingen in een onderdeel uit de L1 en/of
L2 klasse de onderdelen class in class mogen worden gere-
den. En bij minder dan 4 voorinschrijvingen in een onderdeel
uit de L3 en/of L4 klasse de onderdelen class in class mogen
worden gereden.

De klassen hebben wel ieder een aparte uitslag en prijsuitrei-
king. Class in class rijden is alleen mogelijk bij gelijke pat-
terns en de verrichtingen zijn volgens de verrichtingenlijst van
het eigen level.

Het samenvoegen van onderdelen uit verschillende klassen
is niet toegestaan.

WEDSTRIJDDISCIPLINES

126. De volgende disciplines worden onderscheiden.

A. Disciplines die per klasse aangeboden worden: 

Aan de hand (2-jarige paarden en ouder):
- SSH: Showmanship At Halter
- IHT: In Hand Trail. 

Onder het zadel (4-jarige paarden en ouder): 
- WPL: Western Pleasure 
- WHM: Western Horsemanship
- TRL: Trail
-  HDT: Horse and Dog Trail
- RTR: Ranch Trail
- RAR: Ranch Riding
- RID: Western Riding
- REN: Reining 
- LLN: Lead Line

Onder het zadel (senior-paarden en ouder): 
- SUP: Super Horse
Deze disciplines worden nader beschreven in de
paragrafen 600 t/m 799. 

B. Disciplines die gecombineerd aangeboden worden voor 
ruiters in klassen L3, L2 en L1: 
- BAR: Barrel Race 
- POL: Pole Bending
- FRR: Free Style Reining.
Deze disciplines worden nader beschreven in de
paragrafen 1000 t/m 1040.

C. Disciplines die vallen onder de noemer “spellen”:
Deze disciplines worden nader beschreven in de
paragrafen 1200 t/m 1280. 

D. Overige disciplines waarvoor een erkenning gevraagd wordt.
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GELDPRIJZEN

130. Geldprijzen kunnen uitsluitend uitbetaald worden aan
geplaatsten in de WEM klasse. In de aankondiging van de
wedstrijd moet in dat geval bekend gemaakt worden bij welke
disciplines welke bedragen beschikbaar worden gesteld. De
organisator is verplicht de geldprijzen tot ten minste de ge-
noemde hoogte uit te keren. 

Aanbevolen verdeling in procenten:
Aantal Plaats
deelnemers

1 2 3 4 5 6 7 8 9     10
1 100 
2 60 40 
3 50 30 20
4 40 30 20 10
5 38 28 19 10 5
6 36 26 18 10 6 4
7 34 24 17 10 8 5 2
8 32 22 15 10 8 5 4 3
9 31 21 15 10 8 5 4 4 2
10+ 30 20 15 10 8 5 4 4 2 2

131. Als geldprijzen gegeven worden moeten zij reeds bij de
aankondiging genoemd worden. De organisatie rapporteert
aan de WRAN de namen van de ruiters met het gewonnen
geldbedrag per ruiter. De WRAN archiveert dit in een data-
base. De stand per jaar en de totaalstand wordt gepubliceerd
op de website (zie regel 399g). Prijzen in natura behoeven
niet bekend te worden gemaakt, het is echter aanbevelens-
waardig om de aantrekkelijkheid van een wedstrijd te ver-
hogen. Van de organisatie wordt niet verwacht dat zij
bestaande, doch niet gewonnen prijzen uitkeert.

LINTEN EN PLAATSING

132. 1e plaats : blauw
2e plaats : rood
3e plaats : geel
4e plaats : wit
5e plaats : roze
6e plaats : groen
7e-12e plaats : bruin
allround kampioen : paars
reserve kampioen : paars/wit
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133. De volgende deelnemers dienen geplaatst te worden:
Aantal deelnemers   Plaatsing t/m

1 t/m 5 Alle
6 t/m 15 6

16 t/m 20 7
21 t/m 25 8
26 t/m 30 9
31 t/m 35 10
36 t/m 40 11
41 t/m 45 12
46 en meer 13

Bij diskwalificatie en 0-score komt een deelnemer niet in aan-
merking voor plaatsing. Met “Aantal deelnemers” wordt hier
het totaal aantal deelnemers bedoeld dat zich voor het onder-
deel had ingeschreven én aan de start is verschenen. Bij de
onderdelen Trail, In Hand Trail, Super Horse, Western Riding,
Ranch Riding, Ranch Trail, Reining, Showmanship at Halter
en Western Horsemanship moet men minimaal 56 punten
halen om voor plaatsing in aanmerking te komen.

134. Indien voor een onderdeel voorrondes verreden worden,
dan dienen voor de finale tenminste zoveel deelnemers ge-
selecteerd te worden als volgens regel 133 geplaatst dienen
te worden. Is het aantal deelnemers voor een finale eenmaal
vastgesteld, dan kunnen door ex aequo plaatsingen in de
voorrondes méér deelnemers voor de finale geselecteerd
worden dan dit vastgestelde aantal. In de finale worden alle
deelnemers opnieuw beoordeeld: de score van de voorronde
telt voor de einduitslag niet mee. In een finale kunnen ook
deelnemers starten, die in de voorronde een 0-score
haalden, echter deelnemers met diskwalificatie kunnen niet
starten.

PUNTENTELLING

135. De volgende wedstrijdpunten worden toegekend aan de
geplaatsten: een combinatie krijgt één (1) punt voor iedere
combinatie die achter hem geplaatst is, plus één (1) punt. In
het geval dat het aantal geplaatsten door diskwalificaties of
0- scores kleiner is dan hetgeen in regel 133 is bepaald,
worden de punten aan de geplaatsten toegewezen alsof alle
plaatsingen volgens regel 133 bezet zijn.

De wedstrijdpunten dienen om op een wedstrijd de Allround
Champion te bepalen, om de WRAN Champions te bepalen
en om de promotie van een deelnemer te bepalen.

In de WRAN-archieven worden de wedstrijdpunten per deel-
nemer, de wedstrijdpunten per paard en de wedstrijdpunten
per combinatie apart per klasse geregistreerd.
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De verkregen punten worden vermenigvuldigd met de vol-
gende factoren:

A wedstrijden: 2 x
B wedstrijden: 2 x 
C wedstrijden: 1 x 
D wedstrijden: 0 x
VHS wedstrijden: 1 x
Special Event: beslissing van bestuur per evenement

136. Bij twee of meer juryleden en één uitslag worden de
scores van alle juryleden gebruikt om tot een einduitslag te
komen, voor zover er voor de betrokken discipline een voor-
geschreven scoresysteem bestaat. Indien er geen éénduidig
scoresysteem bestaat of gehanteerd is door de juryleden,
worden de plaatsingen van alle juryleden gebruikt om tot de 
einduitslag te komen. Om tot een correcte uitslag te komen 
plaatsen de individuele juryleden zoveel deelnemers als
nodig is om tot een gezamenlijke uitslag, zoals genoemd in
regel 133, te komen. Bijvoorbeeld in een onderdeel met 10
deelnemers krijgt per jury de als 10e geplaatste deelnemer 1
punt, de als 9e geplaatste deelnemer 2 punten enzovoort. Bij
gelijke punten is de plaatsing van de “tie-judge” bepalend.
Per onderdeel dient de “tie-judge” vooraf door de showmana-
ger op de startlijsten aangegeven te worden.

138. Het bestuur kan besluiten om een ruiter in een lager
level in te delen. De ruiter dient hiertoe schriftelijk een ver-
zoek met motivatie bij het bestuur in te dienen.

139. Voor de vaststelling van de "Allround Champion" van
een wedstrijd, worden de behaalde  wedstrijdpunten van een
combinatie, behaald in disciplines uit de reeks van regel
126a, bij elkaar opgeteld.

Om in aanmerking te komen voor de titel Allround Champion
moet de combinatie tijdens de wedstrijd in minimaal 3 onder-
delen geplaatst zijn.

Wanneer bij de vaststelling van de Allround Champion twee
combinaties een gelijk puntenaantal hebben, dan wordt
volgens onderstaande methode beslist: 

- De combinatie die in de meeste disciplines punten heeft 
behaald. 

- De combinatie die het grootste aantal andere combi-
naties verslagen heeft. 

Allround Championtitels moeten in ieder geval worden uitge-
geven voor Jeugdklassen en de klassen L1, L2 en L3 op A,
B, en C wedstrijden indien per klasse ten minste 3 disciplines
uit de reeks van 126a zijn uitgeschreven (uitgezonderd Super
Horse, Junior en Senior onderdelen).
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BEPALINGEN VOOR DE DEELNEMER

140. Een startlicentie kan tegelijk worden aangevraagd met
een aanvraag voor een lidmaatschap van de WRAN of op elk
ander moment bij de Ledenadministratie. De startlicentie is
maximaal één jaar geldig en zal gelijk lopen met het lidmaat-
schap. De startlicentie geeft het recht om aan WRAN-wedstrij-
den deel te nemen. Op een licentie kunnen meerdere
paarden worden uitgebracht, mits geregistreerd bij de WRAN.  

De deelnemer die op een wedstrijd wil starten, moet online
een volledig ingevuld inschrijfformulier vóór de sluitingsdatum
verzonden hebben. De deelnemer dient over een geldige
WRAN-startlicentie voor ruiter en paard te beschikken.

Aanmeldingen worden alleen aangenomen indien:
1. De volgende gegevens bekend zijn:

a. naam, adres, telefoon en e-mail van de ruiter
b. naam, geslacht, ras, geboortedatum en chipnummer 

van het paard
c. opgave van de onderdelen waarin deelgenomen wordt.

2. de inschrijving vóór de sluitingsdatum ontvangen is.

De wedstrijdorganisatie kan toestaan dat er na sluitings-
datum wordt bijgeschreven, echter bij voorkeur altijd tegen
een verhoogd tarief van minimaal € 5,- per start.

141. De jury, ring steward, showmanager of leden van hun
families mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. Onder
familie wordt verstaan, gehuwde of samenwonende personen
en alle kinderen die tot dezelfde huishouding van een van
beiden behoren.

142. Ieder paard (tevens hond i.h.g.v. Horse & Dog Trail) moet
WA-verzekerd zijn. De paarden moeten vrij zijn van besmette-
lijke ziekten en van een stal komen waar ook geen besmette-
lijke ziekten voorkomen. Alle aan de wedstrijd deelnemende
paarden moeten volgens een jaarlijks vaccinatieschema tegen
influenza gevaccineerd zijn en ten tijde van de wedstrijd vol-
doende immuniteit voor de ziekte hebben, hetgeen door middel
van een geldig inentingsbewijs op de plaats van aanmelding
aangetoond dient te worden. De eigenaar/beheerder van de lo-
catie waar de wedstrijd gehouden wordt en/of de organisator
kan aanvullende entingen verplicht stellen (bijv. Rhinopneumo-
nitis). Dit dient in de vooraankondiging vermeld te staan.

143. Tijdens WRAN-wedstrijden wordt gecontroleerd op de
aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten met
hierin de gevraagde gegevens volgens de onderstaande
bepalingen. De deelnemer is hiervoor verantwoordelijk.
a. Een geldige WRAN-startlicentie.
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b. De deelnemer dient op verzoek van een official te tonen: 
Het bij het paard behorende paardenpaspoort met daarin 
alle gegevens volgens de Verordening Identificatie &
Registratie van het PVE (Productschappen, Vee, Vlees 
en eieren) en de reglementaire bepalingen. Wanneer het 
paardenpaspoort niet overlegd kan worden, wordt de 
deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname aan de 
wedstrijd en dient het wedstrijdterrein terstond te verlaten.

De WRAN-vertegenwoordiger (al dan niet mede op verzoek
van de jury) of de I&R controleur vermeldt overtredingen van
dit artikel in zijn rapport en registreert hierbij het WRAN lid-
nummer. Dit wordt door de WRAN-vertegenwoordiger gerap-
porteerd aan het WRAN-bestuur.

144. Iedere deelnemer, die na sluitingsdatum zijn inschrijving
terugtrekt, krijgt geen vergoeding van startkosten, met
uitzondering van aantoonbare ziekte of verwonding van zijn
paard (dierenartsverklaring) of van zijn persoon, of wegens
een sterfgeval in de familie, waardoor hij niet starten kan. In
dit geval wordt 50% van het te betalen startgeld terugbetaald
(dus niet de overige kosten als stalling e.d.). Hiervan zijn uit-
gezonderd de (gedeelten van-) startgelden die als geldprijzen
worden uitgekeerd.

145. Aan een deelnemer, een eigenaar en/of plaats-
vervanger, die belangen van een deelnemer behartigt, en wie
onsportief gedrag ten laste wordt gelegd kan de vereniging
de deelnemer, eigenaar en/of plaatsvervanger de rechten
ontnemen op toekomstige wedstrijden te starten, zolang de
deelnemer uitgesloten is. Voorts kan de vereniging alle paar-
den die in het bezit zijn van deze persoon voor de tijdsduur
van de uitsluiting van alle wedstrijden uitsluiten.

146. Iedere deelnemer wordt gediskwalificeerd, die tijdens
een onderdeel door iemand in of buiten de arena wordt
geholpen (dit geldt niet voor teamklassen). 

147. Op het HELE wedstrijdterrein is uitsluitend het onder
regel 400 e.v. genoemde harnachement toegestaan. 

148. Een persoon wordt als deelnemer erkend als hij:
1. Zichzelf door in te schrijven als deelnemer verklaart of 

een ander persoon hiertoe machtigt.
2. De inschrijving zelf instuurt of door een plaatsvervanger 

laat insturen.
3. Zelf op de wedstrijd het paard voorbrengt/berijdt. 

149. Als de op de inschrijving genoemde deelnemer zijn
plichten op de wedstrijd niet kan nakomen, in het bijzonder
v.w.b. de verzorging van zijn paard omdat hij wegens ziekte,
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verwonding of om andere redenen, de wedstrijd verlaten
moet, moet hij direct de wedstrijdleiding in kennis stellen en
een helper benoemen, die hiervoor op het wedstrijd-
secretariaat een verklaring moet maken en tekenen.

150. De startlijsten moeten minstens 1 uur voor aanvang van
de wedstrijd bij de inrijhal worden opgehangen.

151. De startvolgorde is bindend voorgeschreven. Bij niet
aanhouden van de volgorde kan diskwalificatie volgen.
Afwijking van de startvolgorde mag uitsluitend op aanwijzing
van de doorman, ring steward of jury plaatsvinden.

152. Startnummers dienen in de wedstrijdarena en de inrij-
arena(‘s) duidelijk zichtbaar gedragen te worden, gezien
vanaf zowel links- als rechtsachter. Minimale hoogte van de
nummers is 70 mm. Het niet of niet duidelijk dragen van de
startnummers kan diskwalificatie voor één onderdeel of
uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben.

Op verzoek stelt de WRAN een set startnummers ter be-
schikking aan de organisatie. Ruiters die buiten mededinging
starten zijn verplicht om een startnummer te dragen die voor-
zien is van/of aangevuld met een afwijkende kleur. 

154. Nadat de jury zijn taak op zich genomen heeft, mogen
de deelnemers in geen enkel contact treden met hem of hem
over de jurering van de deelnemende paarden ondervragen,
op straffe van uitsluiting.

155. Er kan buiten mededinging aan wedstrijd(en) worden
deelgenomen tegen betaling van de vastgestelde inschrijf-
kosten. Deelname is tenminste één (1) level lager dan waarin
de ruiter startgerechtigd is. De combinatie wordt wel beoor-
deeld, maar niet in de einduitslag opgenomen.

156. Betaling voor deelname, stalling, overnachting etc. bij
een wedstrijd dient of vooraf per bank voldaan te zijn of voor
aanvang van het eerste onderdeel op de eerste wedstrijddag
op het secretariaat van de wedstrijd à contant voldaan te zijn.

Deelnemers die zonder toestemming van de organisatie
gebruik maken van faciliteiten en daarvoor niet hebben
betaald, dienen alsnog hiervoor het volledige bedrag te
voldoen op straffe van uitsluiting van deelname van dit, en
het volgende erkende evenement.

157. Deelnemers die zonder opgaaf van redenen niet verschij-
nen op een wedstrijd worden uitgesloten van deelname op vol-
gende evenementen totdat betaling alsnog heeft plaatsgevonden.
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158. Deelnemers aan een onderdeel worden geacht met
hoed of cap en paard (hoeft niet onder het zadel) bij de
prijsuitreiking aanwezig te zijn.

159. Geplaatsten die niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn
behouden wel hun plaatsing en punten, maar verliezen hun
recht op een lint en eventuele andere prijzen. Deze regel is
ook van toepassing bij de uitreiking van de Allround- en Re-
serve Champion prijzen.

WRAN-CHAMPIONS

160. De titel "WRAN-Champion" wordt jaarlijks uitgegeven
door de WRAN in ieder onderdeel van de klassen L4, L3, L2
en L1 aan de combinatie die: 
- Gedurende het hele wedstrijdseizoen in dat onderdeel de 

meeste punten verdiend heeft, met een minimum van 
deelname aan 4 shows. Bij gelijke stand is de combinatie 
met het minst aantal uitslagen het hoogst geplaatst.

- Waarvan de deelnemer lid is -en gedurende dat seizoen 
lid was- van de WRAN.

NB.: de onderdelen die worden verreden tijdens VHS wed-
strijden gelden als zelfstandig onderdelen en staan los van
de onderdelen die worden verreden tijdens A, B of C shows.
De punten worden gescheiden bijgehouden.

162. De deelnemer ontvangt een oorkonde als hij/zij in aan-
merking komt voor een titel WRAN-Champion. De titel wordt
in de archieven van de WRAN geregistreerd.

165. De WRAN Bronze Trophy / Silver Trophy / Gold Trophy
wordt toegekend aan de ruiter die het totaal aantal van
respectievelijk 500 / 750 / 1000 wedstrijdpunten heeft
gehaald in de diverse WRAN klassen.

PROTESTEN

170. Protesten kunnen tot ½ uur na afloop van het laatste
onderdeel schriftelijk met juiste omschrijving van redenen op
het wedstrijdsecretariaat worden ingediend tegen contante
betaling van de volgende kosten:

€   25,- bij ééndaagse wedstrijden;
€   50,- bij meerdaagse wedstrijden; 
€ 100,- bij de Nederlandse Kampioenschappen. 

Over het protest beslissen jury, wedstrijdsecretaris en
showmanager gezamenlijk. Wordt het protest toegewezen,
worden de protestkosten vergoed, anders gaat het bedrag
naar de wedstrijd kas van de organisator.
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JURY

200. WRAN wedstrijden worden door WRAN jury's gejureerd. 
Het WRAN bestuur kan bij bijzondere omstandigheden een
jurylid van een andere vereniging toestemming verlenen om
te jureren.

201. Wanneer een organisatie gebruikmaakt van een  AQHA,
APHA, ApHC of EWU erkend jurylid moet deze worden
bijgestaan door een WRAN erkende ring steward. 

202. Zou een jurylid, die een organisator reeds heeft toe-
gezegd, naderhand afzeggen, dan moet hij dit onmiddellijk
aan de WRAN en de organisator doorgeven opdat een ander
jurylid de werkzaamheden opgedragen kan worden.

203. De jury moet zich na aankomst op de plaats van de 
wedstrijd direct met de showmanager in verbinding stellen.

204. De jury betreedt de arena op zijn vroegst 15 minuten
voor het begin van het eerste onderdeel. Het is hem niet
toegestaan vooraf de startende paarden te beoordelen, met
andere personen over de deelnemende paarden te discussië-
ren, of zijn mening te uiten over de paarden die starten.

205. Gedurende de wedstrijd moet de jury steeds het
reglement bij zich hebben, de showmanager assisteren bij
voorkomende meningsverschillen, voor zover deze de regels
en bepalingen betreffen.

206. De plaatsing is alleen een zaak van de jury, zijn 
beslissing is bepalend. Dubbele plaatsingen zijn niet mogelijk.

207. Als een onderdeel na afloop beoordeeld is, mag zij niet
herhaald worden. Heeft de jury de resultatenlijst onderte-
kend, mag zij niet meer worden gewijzigd. Rekenfouten in
score-lijsten mogen worden gecorrigeerd tot een half uur na
afloop van de wedstrijd. Indien er officiële videobeelden ge-
maakt worden, dient de jury vooraf hiervan op de hoogte te
worden gesteld.

208. Ieder jurylid moet het juiste aantal aangekondigde en
gestarte deelnemers van een onderdeel aantekenen op de
resultatenkaart. Deze kaart moet worden ondertekend en het
wedstrijdsecretariaat moet er zorg voor dragen dat deze
resultatenkaart binnen vier dagen na de show in bezit is van
het WRAN wedstrijdsecretariaat. Zie regel 116. 

209. Paarden die in de laatste 30 dagen voorafgaand aan de
wedstrijd door de jury verkocht of getraind zijn, zijn niet start-
gerechtigd. Deelnemers die in de laatste 30 dagen vooraf-
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gaand aan de wedstrijd van de jury rijonderricht gekregen
hebben, zijn niet startgerechtigd. De jury is verplicht deze
deelnemers uit de arena te sturen.

Indien ten tijde van de sluitingsdatum van inschrijving bij de
deelnemers bekend had kunnen zijn wie de wedstrijd jureert
(bijvoorbeeld door publicatie op de WRAN-website), bestaat
er geen recht op teruggave van startgelden en dergelijke.

Indien er een jurywissel plaatsvindt na de sluitingsdatum voor
inschrijving, is het bovenstaande niet van toepassing voor
deelnemers die vóór de sluitingsdatum voor inschrijving
hebben ingeschreven.

210. Vragen van deelnemers, die door de showmanager aan
de jury worden voorgelegd en die de prestatie(s) van een 
deelnemer betreffen, worden door de jury slechts in het bijzijn
van de ring steward of de showmanager beantwoord.
Een gesprek tussen de jury en de deelnemer tijdens een
onderdeel is verboden.

211. Het staat de jury vrij een diskwalificatie of bij grote
vergrijpen een uitsluiting uit te spreken. Redenen kunnen
onder meer zijn: een overtreding van een voorschrift tijdens
een onderdeel, een vergrijp gedurende de wedstrijd tegen
een deelnemer, paard of toeschouwer, gebrek aan controle,
gebrek aan goede omgang. 

212. De jury is verantwoordelijk voor het gebeuren binnen de
arena. Bij unfair gedrag van een ruiter t.o.v. zijn/haar paard
wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling volgt
uitsluiting voor de rest van de wedstrijd. 

213. Bij verdenking van kreupelheid, verwonding of duidelijke
ziekteverschijnselen bij het paard volgt een beslissing van de
jury nadat een dierenarts geraadpleegd is.

214. De jury kan na overleg met de showmanager een
onderdeel onderbreken of afbreken als de accommodatie
geen eerlijk en/of sportief wedstrijdverloop meer toelaat.

215. Iedere jury ontvangt de met de organisatie overeenge-
komen onkostenvergoeding direct na afloop van de wedstrijd.

216. Het showmanagement is verplicht het beoordelings-
formulier, beschikbaar via de website van de WRAN in te
vullen en samen met de resultaten van de wedstrijd op te
sturen naar het WRAN wedstrijdsecretariaat. De jury vult een
beoordelingsformulier in over de organisatie en stuurt dit naar
het WRAN wedstrijdsecretariaat.
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217. Het is een jury niet toegestaan om vaker dan éénmaal
per showseizoen op dezelfde accommodatie een wedstrijd te
jureren, tenzij de oorspronkelijk geboekte jury door onvoor-
ziene omstandigheden is verhinderd.

218. Op iedere wedstrijd worden de puntenlijsten van de jury
opgehangen, met uitzondering van de disciplines Leadline en
Western Pleasure. 

219. Het advies voor maximum aantal deelnemers in een
wedstrijdarena met afmetingen:
- 20x40 meter, max. 10 deelnemers 
- 20x60 meter, max. 14 deelnemers 
- 40x80 meter, max. 20 deelnemers.

INRIJARENA

220. Toezicht op de inrijarena is dringend gewenst. De
installatie van een videocamera is ter bewijs aan te bevelen.
De organisator en/of de showmanager en/of de arena-
manager moeten een deelnemer bij grote vergrijpen tegen
het regelboek of dierenbeschermingsbepalingen van de
wedstrijd uitsluiten. Het voorval dient aan de WRAN gemeld
te worden.

221. In de inrijarena zijn uitsluitend deelnemers en
begeleiders/grooms toegestaan. In de inrijarena is het
dragen van startnummer en hoed of veiligheidscap verplicht.

222. In de inrijarena zijn de regels 145, 147, 152, 156 en 400
e.v. bindend van toepassing.

SHOWMANAGER

230. De functie van showmanager kan ieder meerderjarig
persoon uitoefenen die lid is van de WRAN, de nodige
ervaring kan aantonen en door de WRAN is erkend.

231. De showmanager is verantwoordelijk voor de gehele
organisatie van de wedstrijd.

232. De showmanager heeft het recht en de plicht zich te
houden aan de voorschriften betreffende de wedstrijd.

233. De showmanager is verantwoordelijk voor de verwer-
king en verzending van alle formulieren, die voor de wedstrijd
noodzakelijk zijn. Hij zorgt ook voor het aanhouden van het
tijdschema, dat aan de deelnemers is bekend gemaakt.

Indien longeren in de inrijarena door de orgenisatie is toege-
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staan, dient de longe verbonden te zijn met een bitring van
een trens of met een kaptoom. Longeren waarbij de longe
verbonden is met een halster is uitdrukkelijk niet toegestaan.

234. De showmanager is verantwoordelijk voor de totaal-
indruk van het gebeuren en zal zich steeds inzetten om de
jury en ring steward de helpende hand te bieden.

WEDSTRIJDSECRETARIS

240. De wedstrijdsecretaris wordt door de ledenvergadering
tot lid van het WRAN-bestuur gekozen. Vervolgens wordt tij-
dens dezelfde ledenvergadering dit aantredende bestuurslid
door het zittende bestuur in de functie van wedstrijdsecretaris
benoemd.

241. De wedstrijdsecretaris houdt toezicht namens de WRAN
op de wedstrijd en op de naleving van het reglement. Het is 
zijn plicht toe te zien op het gebeuren en is dienovereenkom-
stig door het bestuur gemachtigd. Hij ondersteunt de locale
organisator bij vragen over het verloop van de wedstrijd.

242. De wedstrijdsecretaris kan door een ander bestuurslid
vervangen worden of door een door het bestuur gevol-
machtigd persoon.

243. De wedstrijdsecretaris houdt toezicht op het secretariaat.

RING STEWARD

250. Een WRAN erkend ring steward heeft de opleiding tot
WRAN erkend ring steward met goed gevolg afgesloten. 
Ieder jurylid mag een eigen ring steward kiezen en is voor het
juist functioneren ervan verantwoordelijk. De ring steward
dient altijd een WRAN erkende ring steward zijn.

De ring steward dient passende en nette westernwedstrijd-
kleding te dragen. Hiertoe behoren een westernhoed, western-
laarzen (ook western-"laars-schoenen" die tot boven de enkel
komen), een westernoverhemd of -blouse, eventueel gecom-
bineerd met westernpullover, doch altijd met lange, niet-
opgerolde, mouwen. Bij extreme weersomstandigheden is,
in overleg met de jury, aangepaste kleding toegestaan. 

251. Een goede ring steward verlicht het werk voor de jury,
terwijl hijzelf kleine problemen oplost. Hij ziet er op toe dat
ieder onderdeel zonder tijdverlies wordt afgewerkt en dat
tussen de onderdelen geen lange pauzes ontstaan.

252. De ring steward deelt de jury mee wanneer alle paarden
voor het aangemelde onderdeel klaar staan, c.q. welke
paarden niet starten.
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253. De ring steward moet eraan denken dat hij de jury helpt, 
en niet verbetert. Hij moet vermijden met de jury over
deelnemende paarden en ruiters te discussiëren. De
ring steward mag op geen enkele manier oordelen.

Als de jury de ring steward niet nodig heeft moet deze zich
naar een plaats in de arena begeven waar hij noch de jury
noch de toeschouwers stoort.

Hij moet de deelnemers niet toestaan zich in de arena te ver-
zamelen en moet er voortdurend voor zorgen dat de kans op
een ongeluk minimaal is.

254. De ring steward regelt onder verantwoording van de jury
de activiteiten binnen de showarena. Hij stelt de verbinding 
voor tussen de jury en de deelnemer. Op aanwijzing van de
jury worden de paarden geplaatst. 

255. Het is noodzakelijk een ring steward te engageren die
de paarden in de arena onder controle heeft, toeziet op een
vlot verloop van het onderdeel en goed op de hoogte is van
de voorschriften en bepalingen van het reglement.

256. De ring steward en de wedstrijdsecretaris hebben het
recht en de plicht, deelnemers die zich binnen of buiten de
arena onsportief gedragen te waarschuwen en de jury dien-
overeenkomstig te verwittigen.

259. Iedere ring steward ontvangt de door de WRAN vast-
gestelde onkostenvergoeding direct na afloop van de wedstrijd.

E.H.B.O.

260. De organisator moet in het belang van allen die aan de
wedstrijd deelnemen zorgen voor een volgens voorschrift
passende E.H.B.O.-dienst.

DIERENARTS / DOPING

270. Een officiële veearts moet op iedere wedstrijd aanwezig
zijn of tenminste telefonisch bereikbaar zijn.

271. Slechts gezonde dieren mogen aan een wedstrijd deel-
nemen. Dit wordt door de dierenarts en de showmanager be-
waakt. Door het insturen van de inschrijving verklaart iedere
deelnemer diergeneeskundig onderzoek op de wedstrijdloca-
tie toe te staan. Een dierenartsverklaring die geen medische
bezwaren heeft tegen deelname van een kennelijk niet 100%
gezond dier, is niet geldig.

272. De organisator kan gedurende de gehele wedstrijd
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dopingcontroles uitvoeren. Hiervoor kunnen voor het begin
van de wedstrijd drie onderdelen uitgeloot worden. Uit de vijf
eerstgeplaatsten wordt na het onderdeel degene uitgeloot
die gecontroleerd moet worden. 

Bovendien kan bij sterk vermoeden iedereen bij de doping-
commissie (jury, wedstrijdsecretaris en showmanager) van
ieder aan de wedstrijd deelnemend paard een dopingcontrole
eisen. Wordt er aan deze eis gehoor gegeven dan wordt de 
dopingcontrole, tegen vooruitbetaling van kosten door de
eiser, uitgevoerd door een door de dopingcommissie aan te
wijzen dierenarts. Bij positief resultaat worden de vooruit be-
taalde kosten terugbetaald, en verhaald op de deelnemer.

273. Door het insturen van de inschrijving verklaart de
deelnemer zich akkoord, bij zijn paard een dopingcontrole
te laten verrichten.

274. Bij positieve uitslag van dopingvermoeden moet de deel-
nemer alle kosten dragen. Bij positieve uitslag of bij weigering
van dopingcontrole worden de ruiter en paard voor het lopende
en daaropvolgende jaar van alle wedstrijden uitgesloten.

275. Inentingen, die hebben plaatsgehad binnen een periode
dat ze de dopingcontrole kunnen beïnvloeden moeten in een
document opgeschreven zijn, dat door de veearts bevestigd
is (tijdstip, dosis, substantie of oplossingsmiddel).

276. Ieder paard, dat met behulp van medicijnen of door een
uitvoering van een operatieve ingreep tot prestatie-
verbetering, gedragsverandering, pijnstilling of om het
natuurlijke uiterlijk vertoon te veranderen, behandeld is, moet
van deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten.

Dit geldt ook voor paarden waarbij een neurectomie (zenuw-
snede in been of voet) heeft plaatsgevonden, of waarbij de
bewegingsvrijheid van gewrichten met medicijnen of operatief
behandeld is. Bij zo'n verdenking kan de dopingcommissie
een onderzoek door de dierenarts laten uitvoeren.

277. Medicamenten en dopingcontrole volgens de regels van
de FEI. 

278. Het afscheren van tastharen (op/onder neus en boven
ogen) en uitscheren van oren is niet gewenst. Dit is belangrijk
voor de bescherming van het paard. Het starten van zodanig
behandelde paarden op WRAN wedstrijden is niet gewenst. 

280. Geen enkel persoon mag een paard op inhumane wijze
behandelen. Bij geconstateerde overtreding van de regels
kan de persoon worden gewaarschuwd, gestraft, geschorst,
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beboet, worden gediskwalificeerd, het WRAN lidmaatschap
worden ontnomen, worden verwijderd van de wedstrijdlocatie
en de toegang tot de wedstrijdlocatie worden ontzegd. 

De behandeling van een paard wordt als inhumaan
beschouwd als iemand die is opgeleid voor of ervaring heeft
met geaccepteerde trainingstechnieken het handelen ten
opzichte van het paard inhumaan acht.

281. Overtredingen worden onderverdeeld in klein (level 1),
ernstig (level 2) en zeer ernstig (level 3).

Onder inhumane behandeling wordt onder andere verstaan: 

Minimaal level 1 
- Een bit voor langere perioden in de paardenmond laten 

zitten, waardoor onnodig ongemak of kwelling wordt
veroorzaakt. 

- Het paard op dusdanige wijze longeren of rijden waardoor 
onnodig ongemak of kwelling wordt veroorzaakt. 

- Excessief gebruik van zweep en/of sporen. 
- Excessief trekken aan de teugels. 
- Overdreven fencen. 
- Overdreven spinnen, gedefinieerd als niet meer dan acht 

opeenvolgende wendingen in welke richting dan ook. 
- Scholen over verhoogde balken in omgekeerde richting 

(van hoog naar laag in plaats van laag naar hoog). 
- Scholen door gebruikmaken van hindernissen hoger dan 

1,20m.
- Een paard uitbrengen dat een suffe indruk maakt, slaperig 

is, vermagerd of oververmoeid is. 
- Onopzettelijke behandeling resulterend in zichtbaar bloed. 
- Elke andere handeling of behandeling welke door het 

showmanagement als inhumaan of belastend wordt
beschouwd. 

Minimaal level 2
- Het plaatsen van een object in de paardenmond waardoor

onnodig ongemak of kwelling wordt veroorzaakt. 
- Een paard zodanig vastzetten in de box of elders op het 

wedstrijdterrein zodat onnodige kwelling of ongemak wordt
veroorzaakt. 

- Een vreemd object vastmaken aan het paard, halster, bit 
of zadel met de bedoeling het paard ongevoelig te maken. 

- Gebruikmaken van inhumane trainingsmethoden zoals het
aantikken van de benen met een stok of een bepaald
object. 

- Het gebruikmaken van verboden uitrusting. 
- Excessieve druk toepassen op of excessief trekken aan 

het halstertouw.
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Level 3 
- Het gebruikmaken van een hulpmiddel dat de beweging 

van de staart beperkt. 
- Opzettelijke behandeling resulterend in zichtbaar bloed.  

SANCTIES

282. Sancties worden onderverdeel in de volgende levels.

Level 1 (kleine overtreding). Bij de eerste overtreding volgt
een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt  het uit-
delen van een gele kaart en vermelding in de WRAN data-
base. Deze gele kaart blijft 3 maanden staan, volgt binnen 3
maanden een tweede gele kaart, dan wordt de ruiter voor 3
maanden geschorst voor het rijden van wedstrijden.

Level 2 (ernstige overtreding). Bij de eerste overtreding een
gele kaart, vermelding in de WRAN database en 2 maanden
voorwaardelijke schorsing en een proeftijd van 6 maanden.
Bij een tweede overtreding (binnen de proeftijd) een tweede
gele kaart, vermelding in de WRAN-database, een schorsing
van 6 maanden met een proeftijd van een jaar. Bij een derde
overtreding level 2 (na de 6 maanden schorsing, maar binnen
de proeftijd van een jaar) een schorsing van 12 maanden. 

Level 3 (zeer ernstige overtreding). Bij een eerste over-
treding een rode kaart en daarmee verwijdering van het
wedstrijdterrein. Vermelding in de WRAN database en 6 
maanden proeftijd. Bij een tweede overtreding (binnen de
proeftijd) een rode kaart en daarmee verwijdering van het
wedstrijdterrein. Vermelding in de WRAN database, 3
maanden schorsing en 6 maanden proeftijd. Bij een derde
overtreding een rode kaart en daarmee verwijdering van het
wedstrijdterrein. Vermelding in de WRAN database,
royement als WRAN-lid, levenslange uitsluiting van
deelname aan WRAN-wedstrijden. 

283. Als een ruiter een proeftijd krijgt opgelegd kan deze nog
steeds deelnemen aan wedstrijden. 

284. Bij een schorsing in combinatie met een proeftijd, gaat
de proeftijd in als de schorsing is afgelopen. 

285. Als een ruiter is geschorst heeft deze, gedurende de
periode van schorsing, geen enkele aanspraak op rechten
en/of privileges voortvloeiend uit het lidmaatschap van de
WRAN en mag deze bij een WRAN-wedstrijd het wedstrijd-
terrein niet betreden.  

286. Overtredingen dienen gemeld te worden aan de show-
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manager. Alleen namens de WRAN werkende officials en
showmanagers zijn gerechtigd een gele of rode kaart uit te
delen. Indien een gele of rode kaart uitgedeeld wordt, rappor-
teert de showmanager dit aan het wedstrijdsecretariaat van
de WRAN. De WRAN legt overtredingen vast in een daarvoor
aangelegde database. 

KLASSEN

300. Iedere deelnemer aan WRAN wedstrijden is ingedeeld in
één van de volgende klassen: L5, L4, L3, L2 of L1, waarbij L5
de lichtste en de L1 de zwaarste klasse is.

Na het behalen van een door het WRAN-bestuur vastgesteld
aantal winstpunten vindt promotie naar een hogere klasse
plaats. Deze vaststelling vind jaarlijks plaats voordat het
wedstrijdseizoen een aanvang neemt.

301. Een nieuwe deelnemer in de westernsport wordt, vanaf
8 jaar standaard ingedeeld in de klasse L4 of op verzoek in
de klasse L5.

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 wor-
den in een hoger level.

302. Het is toegestaan om in de L5 en L4 onderscheid te
maken op leeftijd en deelnemers in aparte leeftijdsgroepen
uit te schrijven, bijvoorbeeld 6-14 jaar en 14 jaar of ouder.

303. Bij de L5 is de minimumleeftijd voor deelname 6 jaar.
Deelname aan jeugdklassen kan tot de leeftijd van 19 wordt
bereikt (peildatum 1 januari, wanneer iemand op 1 januari 19
jaar is, is hij/zij bij ingang van het nieuwe seizoen geen 
jeugdlid meer).

304. Geldprijzen worden uitsluitend uitgekeerd in de WEM klasse.

306. Alle proeven en patterns die gemaakt worden ten
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behoeve van een erkende wedstrijd moeten aan de Lijst van
Verrichtingen (bijlage 1) voldoen. Deelnemers hebben echter
geen recht van protest indien proeven en/of patterns niet he-
lemaal voldoen aan de Lijst van Verrichtingen.

310. Naast de klassen L5 t/m L1 welke voor ruiters vanaf
respectievelijk 6 en 10 jaar toegankelijk zijn, kent de WRAN 
ook 2 jeugdklassen. Deze mogen door de organisatie naast 
de normale klassen worden uitgeschreven, maar altijd als 
novice jeugd (NOVJ) en/of jeugd (JEU). 

315. Jeugdklassen zijn toegankelijk voor ruiters t/m 18 jaar
(zie Definities: Jeugdige, jeugdige deelnemer, jeugdige ruiter).

320. De novice-jeugdklasse is toegankelijk voor jeugdruiters
die startgerechtigd zijn in de klassen L4 en L3. 

325. Verrichtingen in de Novice-jeugdklasse gaan volgens de
verrichtingenlijst klasse L4.

330. Het dragen van een veiligheidshelm is in de novice-
jeugdklasse verplicht. 

331. De  jeugdklasse  is toegankelijk voor jeugdruiters die 
startgerechtigd zijn in de L2, L1 of Topklasse. 

332. Verrichtingen in de jeugdklasse gaan volgens de
verrichtingenlijst klasse L2. 

333. Het dragen van een veiligheidshelm gaat volgens de
algemene WRAN-regels. 

334. De WRAN archiveert de uitslagen van de jeugdonder-
delen volgens het systeem van de WRAN-Champions.
Punten behaald in deze onderdelen tellen mee voor
promotie. 

335. Combinaties uit de klassen L3 en L2 kunnen inschrijven
op een onderdeel (discipline) één (1) level hoger dan de
klasse waarin men is ingedeeld, tegen betaling van de vast-
gestelde inschrijfkosten. De combinatie wordt beoordeeld en
meegenomen in de einduitslag.

Verdiende punten worden geregistreerd t.b.v. de Bronze,
Silver of Gold Trophy. Punten tellen mee voor promotie van-
uit de daadwerkelijke klasse waarin de deelnemer thuis
hoort. Daarnaast tellen de punten ook mee voor de competi-
tiestand van het gereden onderdeel in de klasse waarin men
is gestart.

Deelname aan een onderdeel in een hogere klasse (meer
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dan 4 x) geeft tevens recht op de titel WRAN Champion van
die klasse.

336. Deelnemers die de klasse L3 t/m L1 hebben bereikt en
besluiten om met een groen paard (zie definities) een nieuwe
combinatie te vormen hebben de keuze om deze uit te bren-
gen in de klasse waarin men zich op dat moment bevindt of
te starten in een lagere klasse tot en met L4. Deze keuze is
éénmalig en kan niet worden teruggedraaid.

Als de deelnemer ervoor kiest om met een groen paard op-
nieuw te beginnen in een lagere klasse dan conformeert
deze zich aan alle geldende regels voor deze klasse. 

De combinatie, deelnemer en paard, wordt geregistreerd in
de gekozen lagere klasse, mag deelnemen aan onderdelen
(disciplines) van dat niveau en wordt daarbij meegenomen in
de uitslag, verdient punten en wordt opgenomen in de com-
petitiestand. Promotie naar respectievelijk L3, L2 en/of L1
gaat volgens de regels 367, 377 en 387.

Ook kan een verzoek voor registratie in een lagere klasse
met een niet-groen paard worden ingediend bij het WRAN
bestuur. Deze beoordeeld of het verzoek gerechtvaardigd is.

De registratie van een combinatie in een lagere klasse is niet
van invloed op de registratie van andere, door de deelnemer
gevormde, combinaties.

Klasse L5

341. ALGEMEEN 
Klasse L5 is de walk en jog klasse voor ruiters vanaf 6 jaar.
Deze klasse is bedoeld voor de beginnende westernruiters.
Een beginnende ruiter heeft de keuze om in te stappen in de
L5 of L4 klasse. De deelnemer leert om te gaan met de pro-
cedures die gelden op een western wedstrijd. 

342. ONDERDELEN
In de klasse L5 worden de volgende onderdelen aange-
boden: Lead Line (t/m 9 jaar), Western Pleasure, Trail, Wes-
tern Horsemanship, Showmanship at Halter en In Hand Trail.

343. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS 
In deze klasse mogen deelnemers starten in de leeftijd vanaf

6 jaar, die niet zijn ingedeeld in de klassen L4, L3, L2 of L1.
Als de leeftijd van 8 jaar bereikt is mag de ruiter overstappen
naar de L4 klasse.
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344. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij
de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt,
en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder
het zadel voorgebracht wordt. Hengsten van welke leeftijd
dan ook zijn niet toegelaten.

345. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Verplichte uitrusting voor ruiters in de L5 klasse:
- Veiligheidshelm in plaats van hoed

346. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Optionele uitrusting voor de L5 klasse, westernstijl:
- Trekking-, spring-, dressuur- of endurancezadel, stock-

saddle, voortuig en staartriem zijn toegestaan. 
- Gesloten teugel, materiaal leer. 

Afwijkende bepaling: deelnemers dienen alle paarden te
starten met snaffle-bit of bosal en te rijden met tweehandige
teugelvoering.

347. PROMOTIE 
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten
verdienen (zie par. 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het
wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt:

De winstpunten, behaald in de diverse disciplines, worden bij
elkaar opgeteld. De deelnemers van wie het saldo 150 pun-
ten of hoger is promoveren naar de L4 klasse.  Of op verzoek
van de deelnemer, mits ouder dan 8 jaar. Jaarlijks wordt door
het WRAN-bestuur bekeken of de promotienorm moet

worden bijgesteld. Dit kan ook met terugwerkende kracht ge-
beuren indien blijkt dat de norm te hoog gesteld is.

Deelnemers mogen, los van het aantal punten, naar de L4
overgaan als ze de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben. Deelne-
mers moeten naar de L4 overgaan als ze 150 punten of meer
hebben behaald, mits ze ouder zijn dan 8 jaar.

348. LEAD LINE CLASS
Voor deelnemers vanaf 6 jaar mag in de L5 klasse het
onderdeel Lead Line worden uitgeschreven.

A. De Leadline class is bedoeld voor jonge ruiters, terwijl het
paard aan de hand gevoerd wordt door een volwassene.
De procedure is analoog aan die van Pleasure, met dien
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verstande dat uitsluitend de volgende commando’s ge-
bruikt worden: walk, jog, reverse (in walk), stop en backup.

B. Deelnemende paarden dienen 4 jaar of ouder te zijn; 
hengsten zijn niet toegestaan; leeftijd van de ruiter: tussen
6 en 9 jaar (te rekenen per 1 januari van het huidige jaar); 
leeftijd van de begeleider: 16 jaar of ouder. 

C. De deelnemers (ruiter én begeleider) dienen in western-
outfit gekleed te zijn, waarbij voor de ruiter in plaats van 
een westernhoed, een goed passende veiligheidshelm 
verplicht is. 

D. Het paard wordt gereden op een trens of bosal en tweehandige
teugelvoering; de begeleider heeft naar keuze de leadrope 
vastgemaakt aan beide trensringen of op gebruikelijke wijze 
aan een halster dat onder het hoofdstel gedragen wordt. 

E. Jurering vindt plaats op basis van de volgende aspecten: 
- gangen en gehoorzaamheid paard: volgens richtlijnen 

Western Pleasure
- mate van zelfstandig rijden van de ruiter (af te meten 

aan o.a. de correcties die de begeleider geeft via de
leadline) 

- houding en zit van de ruiter (Western Horsemanship),
én houding en positie van de begeleider (Showmanship 
at Halter) 

- verzorging en uiterlijk (Western Horsemanship) 

Klasse L4

351. ALGEMEEN
Klasse L4 is een instapklasse voor ruiters vanaf 8 jaar. Deel-
nemers van 8 jaar oud of ouder, worden standaard ingedeeld
in de L4 klasse tenzij de deelnemer heeft aangegeven te wil-
len beginnen in de L5 klasse. Van de deelnemer en het paard
worden de basisgangen en manoeuvres van de westernsport 
verlangd, waarbij de nadruk meer ligt op techniek en minder
op snelheid van de uitvoering.

352. ONDERDELEN
In de klasse L4 worden de volgende onderdelen aangebo-
den: Showmanship at Halter, In Hand Trail, Western Plea-
sure, Western Horsemanship, Trail, Horse and Dog Trail,
Ranch Trail, Ranch Riding en Reining.

353. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
A. In deze klasse mogen deelnemers van 8 jaar en ouder 

starten die niet zijn ingedeeld in de klassen L5, L3, L2 of 
L1. 

B. En ruiters die gebruik maken van regel 155.
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354. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij
de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt,
en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder
het zadel voorgebracht wordt. Hengsten van welke leeftijd
dan ook zijn niet toegelaten.

355. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Verplichte uitrusting voor ruiters in de L4 klasse:
- Veiligheidshelm in plaats van hoed.

356. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Afwijkende bepaling: deelnemers dienen alle paarden te
starten met snaffle-bit of bosal en te rijden met tweehandige
teugelvoering.

357. PROMOTIE
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten
verdienen (zie par. 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het 
wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt. De winstpun-
ten, behaald in de diverse disciplines worden bij elkaar opge-
teld. De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is
promoveren naar de L3 klasse. Of vanaf 75 punten, op ver-
zoek van de deelnemer.

Jaarlijks wordt door het WRAN-bestuur bekeken of de pro-
motienorm moet worden bijgesteld. Dit kan ook met terug-
werkende kracht gebeuren indien blijkt dat de norm te hoog
gesteld is.

- Deelnemers met wedstrijdresultaten behaald bij andere 
verenigingen, kunnen het WRAN-bestuur verzoeken 
deze resultaten mee te tellen voor de klasse-indeling. 
Dit verzoek dient schriftelijk bij het bestuur, voorzien van
geautoriseerde uitslagen (door middel van publicaties in 
verenigingsbladen of verklaringen van wedstrijd-
secretariaten) gedaan te worden, of met een advies van
een door de WRAN erkende trainer. Zie ook regel 137. 

- De ruiter die op enig moment voldoende punten heeft 
verdiend om te promoveren, kan ook op een ander
moment dan per einde van het jaar promoveren door dit 
zelf schriftelijk aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat. 
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Klasse L3

361. ALGEMEEN
Klasse L3 is bedoeld voor de gevorderde westernruiter die
de basis beheerst. In deze klasse wordt een begin gemaakt 
met vlottere uitvoering van de manoeuvres, worden de
manoeuvres sneller achter elkaar gevraagd, en kunnen
samengestelde manoeuvres gevraagd worden.

362. ONDERDELEN
In de klasse L3 worden de volgende onderdelen aangeboden:
Showmanship at Halter, In Hand Trail, Western Pleasure,
Western Horsemanship, Trail, Horse and Dog Trail, Ranch
Trail, Ranch Riding en Reining.

363. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
A. In deze klasse mogen deelnemers starten die voor dat

onderdeel niet zijn ingedeeld in de klassen L5, L4, L2 of 
L1.

B. En ruiters die gebruik maken van regel 155. 

364. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij
de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt,
en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder
het zadel voorgebracht wordt. Hengsten van welke leeftijd
dan ook zijn niet toegelaten.

365. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Verplichte uitrusting voor ruiters in de L3 klasse:
- Veiligheidshelm in plaats van hoed

Optionele uitrusting voor de L3 klasse:
- Ruiters ingedeeld in klasse L2 en L1 die gebruik 

maken van regel 373b en in deze klasse starten, zijn vrij-
gesteld van de verplichting een veiligheidshelm te dragen.

366. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Afwijkende bepaling: het is deelnemers toegestaan om paar-
den van alle leeftijden te starten met snaffle-bit of bosal en te
rijden met twee-handige teugelvoering.

367. PROMOTIE
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten
verdienen (zie regel133 en 135). Jaarlijks na afloop van het 
wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt. De winstpun-
ten behaald in de diverse disciplines worden bij elkaar opge-
teld.
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De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is pro-
moveren naar de L2 klasse. Of vanaf 75 punten, op verzoek
van de deelnemer. Jaarlijks wordt door het WRAN-bestuur
bekeken of de promotienorm moet worden bijgesteld, dit kan
ook met terug-werkende kracht gebeuren indien blijkt dat de
norm te hoog gesteld is.

- Deelnemers met wedstrijdresultaten behaald bij andere 
verenigingen, kunnen het WRAN-bestuur verzoeken 
deze resultaten mee te tellen voor de klasse-indeling. 
Dit verzoek dient schriftelijk bij het bestuur, voorzien van
geautoriseerde uitslagen (door middel van publicaties in 
verenigingsbladen of verklaringen van wedstrijd-
secretariaten) gedaan te worden, of met een advies van 
een door de WRAN erkende trainer. Zie ook regel 137. 

- De ruiter die op enig moment voldoende punten heeft 
verdiend om te promoveren, kan ook op een ander
moment dan per einde van het jaar promoveren door dit 
zelf schriftelijk aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat. 

Klasse L2

371. ALGEMEEN
Klasse L2 is bedoeld voor de gevorderde westernruiter. In
deze klasse wordt verwacht dat de manoeuvres technisch
correct en met een zekere vlotheid worden uitgevoerd. In
deze klasse kunnen de moeilijkste manoeuvres gevraagd
worden, doch minder dicht achter elkaar in het parcours c.q.
van iets grotere afmetingen dan in de L1 klasse.

372. ONDERDELEN
In de klasse L2 worden alle onderdelen aangeboden .

373. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
A. In deze klasse mogen deelnemers starten die niet zijn

ingedeeld in de klassen L5, L4, L3 of L1. 
B. En ruiters die gebruik maken van regel 155 en 343. 

374. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij
de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt,
en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder 
het zadel voorgebracht wordt. Hengsten zijn toegelaten voor
volwassen deelnemers.

375. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

376. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.
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377. PROMOTIE
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten 
verdienen (zie regel 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het
wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt. De winstpun-
ten behaald in de diverse disciplines worden bij elkaar opge-
teld. De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is
promoveren naar de L1 klasse. Of vanaf 75 punten, op ver-
zoek van de deelnemer. Jaarlijks wordt door het WRAN-be-
stuur bekeken of de promotienorm moet worden bijgesteld.
Dit kan ook met terugwerkende kracht gebeuren indien blijkt
dat de norm te hoog gesteld is.

- Deelnemers met wedstrijdresultaten behaald bij andere 
verenigingen, kunnen het WRAN-bestuur verzoeken 
deze resultaten mee te tellen voor de klasse-indeling. 
Dit verzoek dient schriftelijk bij het bestuur, voorzien van
geautoriseerde uitslagen (door middel van publicaties in 
verenigingsbladen of verklaringen van wedstrijd-
secretariaten) gedaan te worden, of met een advies van 
een door de WRAN erkende trainer. Zie ook regel 137. 

- De ruiter die op enig moment voldoende punten heeft 
verdiend om te promoveren, kan ook op een ander
moment dan per einde van het jaar promoveren door dit 
zelf schriftelijk aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat.

Klasse L1

381. ALGEMEEN
Klasse L1 is bedoeld voor de vergevorderde westernruiter. 
In deze klasse wordt verwacht dat de manoeuvres technisch
correct en zeer vlot worden uitgevoerd. In deze klasse
kunnen alle combinaties van de moeilijkste manoeuvres
gevraagd worden. De disciplines worden uitsluitend in
westernstijl aangeboden.

382. ONDERDELEN
In de klasse L1 worden alle onderdelen aangeboden.

383. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
A. In deze klasse mogen deelnemers starten die niet zijn

ingedeeld in de klassen L5, L4, L3 of L2.
B. En ruiters die gebruik maken van regel 343. 

384. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij
de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt,
en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder
het zadel voorgebracht wordt. Hengsten zijn toegelaten voor
volwassen deelnemers.

Regelboek 2022 35



385. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

386. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

387. PROMOTIE
Een deelnemer kan promotie (wedstrijd-)punten verdienen
(zie regel 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het wedstrijd-
seizoen wordt de balans opgemaakt. De winstpunten ge-
haald in de diverse diciplines worden bij elkaar opgeteld.

WRAN Earn Money (WEM) klasse

391. ALGEMEEN 
De WEM kan voor ieder onderdeel uitgeschreven worden.
De organisatie zorgt eventueel voor added money en een
deel van het inschrijfgeld wordt hier aan toegevoegd (pay
back systeem). Added money is niet verplicht maar maakt het
voor deelnermers wel meer aantrekkelijk. WEM onderdelen
zijn optioneel, het is aan de organisator om te beslissen of en
voor welke onderdelen ze worden uitgeschreven.

392. ONDERDELEN 
In de WEM klasse mogen alle onderdelen worden aan-
geboden.

393. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS 
In deze klasse mogen deelnemers starten die startgerechtigd
zijn in de L1 en L2 of door een beslissing van het
WRAN bestuur zijn toegelaten.

394. STARTGERECHTIGDE PAARDEN 
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij
de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt,
en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder
het zadel voorgebracht wordt. Hengsten zijn toegelaten voor
volwassen deelnemers.

395. UITRUSTING DEELNEMERS 
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v. 

396. UITRUSTING PAARDEN 
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v. 

397. WINSTPUNTEN 
Het totaal verdiende geldbedrag wordt per ruiter in de
WRAN-archieven bijgeschreven. De tussenstand van het
lopende jaar en van het totaal verdiende bedrag wordt op de
WRAN website gepubliceerd.
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UITRUSTING

400. In alle onderdelen is bindend voorgeschreven passende
westernkleding te dragen. Daartoe behoren westernlaarzen
en westernkleding met lange mouwen hoge boord/kraag, de
stijl hiervan is vrij. Kleding moet schoon, netjes en passend
zijn. Passend als bedoeld in niet uitdagend/aanstootgevend.
Bij In Hand onderdelen mag de begeleider geen chaps of
sporen dragen. 

Bij het betreden van de wedstrijd- en inrijarena moeten hoed
c.q. helm/cap en startnummers gedragen worden.

401. Ruiters die op de dag dat zij aan de start verschijnen
nog niet de leeftijd van 14 jaren hebben bereikt, dienen een
veiligheidshelm te dragen; ruiters van 14 jaar en ouder
mogen kiezen tussen een veiligheidshelm of western hoed,
mits andere bepalingen deze keuze niet beperken.

Begeleiders mogen kiezen tussen een veiligheidshelm of
western hoed. Alle ruiters en begeleiders is het toegestaan
om een bodyprotector te dragen. Veiligheidskleding als
helm/cap en bodyprotector dienen correct passend en op de
juiste wijze bevestigd te zijn.

Indien een deelnemer tijdens de proef een onderdeel van zijn
veiligheidsuitrusting verliest of er een onderdeel losraakt,
dient de jury de wedstrijd onmiddellijk te staken tot de
betreffende deelnemer is afgestegen en de arena te voet
heeft verlaten. Deze deelnemer wordt voor de rest van de
wedstrijd gediskwalificeerd en heeft geen recht op teruggave
van startgelden, et cetera.

402. De volgende optoming is toegestaan:
Junior-paarden:
- Snafflebit; tweehandige teugelvoering
- Bosal; tweehandige teugelvoering
- Bit; éénhandige teugelvoering. 

Senior-paarden en ouder:
- Bit; éénhandige teugelvoering. 

Bij "tweehandige teugelvoering" wordt aanbevolen beide
teugels door middel van een zogenaamde "teugelbrug" door
beide handen te voeren. Omdat de bewegingsvrijheid van de
handen kleiner is en daarmee de moeilijkheidsgraad groter,
zullen ruiters die dit advies opvolgen bij gelijke prestatie
hoger gewaardeerd worden.

Uitzondering: Bij onderdelen waarin het is toegestaan om de
horn van het zadel vast te houden mag een ruiter de teugels
bij een snafflebit of een bosal met één hand voeren om met
de andere hand het zadel vast te houden.
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Bij "split reins" is een (1) vinger tussen de teugels toegestaan
als de teugel in verbinding staat met een bit. Een bit heeft
slechts één trekpunt.

403. Als het reglement refereert aan een "bosal" wordt be-
doeld een bosal van ruw of bewerkt leer of van gevlochten
touw met een diameter van minimaal 12 mm (½") en maxi-
maal 25 mm (1"). Metaal, onverschillig met welke bekleding,
is niet toegestaan. De bosal moet zo breed zijn, dat twee vin-
gers tussen het paardenhoofd en bosal zich bewegen kun-
nen. Het gebruik van een frontriem bij een bosal is optioneel.

404. Wordt in dit reglement een "romal" genoemd betekent
dit een verlenging van de teugels uit gevlochten materiaal.
Deze verlenging moet in de vrije hand met minimaal 40 cm
afstand van de teugelhand gehouden worden. Deze mag niet
gebruikt worden om het paard signalen te geven.

De teugelhand moet om de teugels gehouden worden, er
mag geen vinger tussen of in de teugels gehouden worden.
Gebruik van de vrije hand om de spanning of lengte van de
teugels tussen bit en de teugelhand te wijzigen wordt
beschouwd als het gebruik van twee handen.

405. Wordt in dit reglement een “snaffle bit” genoemd, dan
wordt bedoeld een zacht, glad (oppervlak), metalen bit met
(enkel of dubbel) gebroken mondstuk waarvan de dikte van
het mondstuk 2,5 cm vanuit de mondhoek nog minstens 8 mm
moet zijn. Aan de onderkant mag niets uitsteken.

Een O-ring, ovale ring of D-ring zijn toegestaan, waarbij de dia-
meter van de ring niet groter dan 10 cm mag zijn en de omtrek
van de ring vrij moet zijn van verbindingen voor bakstuk, teugel
of kinriem/ketting die hefboomwerking kunnen veroorzaken.

De verplichte kinriem moet niet te vast zitten (alleen leer of
nylon). Teugels moeten boven de kinriem aangebracht zijn.
Het gebruik van rubber bitringen is niet toegestaan.

Bij een driedelig mondstuk waarvan de dikte van het mond-
stuk 2,5 cm vanuit de mondhoek nog minstens 8 mm moet
zijn, dient het middendeel een verbindingsring van maximaal
3 cm doorsnede, of een verbindingsstrip met een breedte van
minimaal 1 cm tot maximaal 1,8 cm en lengte van maximaal
5 cm te zijn dat plat in de mond van het paard ligt. De teugels
aan een snaffle bit dienen zogenaamde split reins te zijn uit
eender welk materiaal.

Het hoofdstel aan een snaffle bit bestaat uit een samenstel-
ling van frontriem, keelriem en bakstukken. Hoofdstellen die
niet aan deze voorwaarden voldoen zijn niet toegestaan. 
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406. Wanneer in dit reglement
een "bit" genoemd wordt
betekent dit een stang of trens
met scharen voorzien van een
kinriem. Toegestane bitten zijn
Snaffle w/Shanks, "grazer" of
"curb" bitten waarvan de dikte
van het mondstuk 2,5 cm van-
uit de mondhoek gemeten nog 
minstens 8 mm en maximaal 
1,8 cm moet zijn. De tong-
boog mag niet hoger dan 7,6
cm zijn. Totale schaarlengte mag niet langer zijn dan 21,6 cm
(zie maten tekening). Het oppervlak van het mondstuk moet
glad zijn. Aan de onderkant mag niets uitsteken.

Als alternatief voor de kinriem is bij een bit een kinketting toe-
gestaan (hieronder wordt ook verstaan: een samenstel van
maximaal twee kettingen waarvan beide kettingen even lang
zijn, onlosmakelijk en zonder tussenruimte aan elkaar ver-
bonden zijn over de hele lengte waarover zij op het paard in-
werken, en vlak zijn). De kinketting moet tenminste 1,3 cm
breed zijn en vlak tegen de onderkaak dan wel in de kin-
groeve van het paard liggen.

Bij een driedelig mondstuk waarvan de dikte van het mond-
stuk 2,5 cm vanuit de mondhoek nog minstens 8 mm moet
zijn, dient het middendeel een verbindingsring van maximaal
3 cm doorsnede, of een verbindingsstrip met een breedte van 
minimaal 1 cm tot maximaal 1,8 cm en lengte van maximaal
5 cm te zijn dat plat in de mond van het paard ligt.

407. In alle rij-onderdelen moet een westernzadel met knop ge-
bruikt worden (met uitzondering van de L5 klasse, zie regel 356).

408. Voor alle harnachementonderdelen geldt dat zilveren
versieringen (zoals bij "Showzadels") niet hoger gewaardeerd
worden als een degelijk, goed verzorgd werkharnachement.

409. Additioneel toegestane uitrusting:
- sporen met wielen of met een knop, waarbij de knop een 

ronde kogelvorm heeft met een diameter van minstens 1½ cm 
- chaps 
- hobbles (dienen aan het zadel bevestigd te zijn) 
- rope/riata (dienen opgerold aan het zadel bevestigd te zijn) 
- tapaderos
- een get down rope mag gebruikt worden als op Romal

gereden wordt in disciplines Ranch Trail en Trail en is
tevens als harnachement toegestaan in de disciplines 
Ranch Riding en Super Horse.
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410. Verboden uitrusting:
- hoofdstellen van (ijzer)draad, onverschillig met welke

bekleding 
- kinriemen/kettingen smaller dan 1,3 cm en/of te strak aan

gesnoerd 
- martingaal, tie-down en slofteugel 
- neusbanden 
- dubbele beteugeling/dubbele bitten (bijv. stang & trens) 
- mondstuk dat niet expliciet voldoet aan regel 405 en 406 
- mondstuk waarbij aan onder- en/of bovenkant delen

uitsteken
- ophaal-bit, gag-bit, mechanische hackamore of andere 

niet in regel 405 of 406 beschreven uitrusting 
- het gebruik van teugel- of romal-uiteinde als zweep 
- zwepen, elektroshock 
- westernsporen zonder wielen, of waarvan de wielen niet 

vrij kunnen draaien (niet overeenkomstig met regel 409)
- (draadloze) headset / instructieset

411. Bandages en beenbeschermers zijn niet toegestaan in 
de disciplines:

- Western Pleasure, Western Riding, Western Horseman-
ship en Showmanship at Halter van alle klassen 

- Trail in de klassen L2, L1 en WEM klasse 

412. Voorgeschreven uitrusting voor paarden aan de hand
(Showmanship At Halter, In Hand Trail en Lead Line):

- goed passend halster dat overal vlak (dus zonder bulten
of knopen) tegen de huid van het paard ligt; minimale 
breedte 1½ cm. De neusriem moet minimaal 2 vinger-
breedtes onder het jukbeen op het vaste neusbeen liggen. 

- leadrope van leer, nylon of katoen, evt. voorzien van
ketting

- het is niet toegestaan om delen van de leadrope of de
ketting dóór de mond of over de neus van het paard te 
voeren.

- bij Lead Line klassen dient de lead rope verbonden te zijn 
met een bitring of de bosal.

413. Lijnvoering bij paarden aan de hand (Showmanship At
Halter, In Hand Trail en Lead Line). De begeleider dient zich
links naast het paard te bevinden (de ideale positie is midden
tussen het oog en schouder van het paard), met de rechter
hand het paard voerend via het geleidetouw of de -riem, en met
de linker hand het overtollige touw of de riem vasthoudend.

Bij achterwaarts gaan dient de begeleider met behoud van
positie (dus naast het paard) en handhouding zich 180°
rechtsom te draaien en voorwaarts richting achterhand van
het paard te lopen. Indien het geleidetouw of de -riem voor-
zien is van een ketting, mag de begeleider deze ketting niet
in de hand vasthouden.
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ALGEMENE RIJBEPALINGEN

500. Leeftijd van het paard
a. Om de toelating van paarden om aan wedstrijden deel 

te nemen vast te stellen, begint het levensjaar van het 
paard principieel op 1 januari van het geboortejaar. 
Een paard is een veulen in het jaar van zijn geboorte en 
een jaarling in het jaar volgend op het geboortejaar,
ongeacht wanneer in het jaar het paard geboren is. 

Voorbeeld: een paard dat ergens in 2010 geboren is 
wordt op 1 januari 2011 een jaarling, op 1 januari 2012 
een tweejarige, op 1 januari 2013 een driejarige en op
1 januari 2014 een vierjarige. 

b. In de disciplines waarbij het paard aan de hand gevoerd
wordt (In Hand Trail, Showmanship At Halter) is de
minimum leeftijd voor deelname 2 jaar. In de overige
disciplines is de minimum leeftijd voor deelname 4 jaar.

c. Maximaal aantal starts per paard per dag: 
- 2 t/m 4 jarige paarden, maximaal 4 starts per dag 
- 5 jarige paarden, maximaal 5 starts per dag 
- 6 jarige paarden en ouder, maximaal 7 starts per dag.
De in-hand onderdelen tellen daarbij als een halve start.

501. In alle wedstrijdonderdelen worden de combinaties alleen
naar hun prestaties in de desbetreffende discipline beoordeeld. 

502. Een deelnemer kan met één (1) of meerdere paarden in
een onderdeel starten, doch een paard mag slechts één (1)
ruiter per onderdeel hebben.

503. Een deelnemer mag op geen enkele wijze aan paard of 
zadel vastgebonden of iets dergelijks zijn. 

504. Bij verkeerde toebehoren of rijuitrusting is een herkan-
sing uitgesloten.

505. Bij ieder onderdeel kan de jury de verwijdering van een
gedeelte van de uitrusting verlangen als hij van mening is,
dat deze het paard of ruiter een onsportief voordeel
verschaffen of dat hij dit voor het paard niet humaan houdt. 

Het staat de jury vrij paarden met een te smalle kinketting of
kinriem, bloedende monden en andere verwondingen te
diskwalificeren. De jury kan overleggen met de dierenarts.

506. Tijdens een onderdeel mag de ruiter het paard en/of het
zadel met de handen niet aanraken op straffe van
een 0 score (behalve indien bij de bepalingen van het
betreffende onderdeel anders bepaald wordt). 

507. De teugelhand mag niet gewisseld worden. Wisselen
mag uitsluitend in de disciplines Super Horse (bij het hek) en
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Trail indien dit bij het nemen van de hindernis wenselijk is en
niet anders is voorgeschreven. Het wisselen van de 
teugelhand dient in dat geval direct voor (1x) en direct na (1x)
de hindernis duidelijk te gebeuren.

Als handwissel wordt tevens beschouwd als een deelnemer
die met trens of bosal rijdt tijdens de uitvoering van een
hindernis, die het rijden op één hand vereist, de teugels
tussentijds in twee handen neemt. Ook hierbij geldt: één (1)
keer voor de hindernis en één (1) keer na de hindernis.

Het meer dan één keer de teugels overpakken levert een
0-score op. Niet ‘terug’ wisselen naar de eerst aangenomen
teugelhand levert ook een 0-score op.

508. Sporen en romal mogen niet vóór de singel gebruikt
worden op straffe van diskwalificatie, tenzij bij de beschrijving
van een discipline specifiek een andere straf wordt genoemd.

510. Bij de disciplines Western Pleasure en Western
Horsemanship beslist de jury of slechts de voor plaatsing in
aanmerking komende paarden achterwaarts moeten gaan. 

511. De wedstrijdleiding beslist of kwalificatie en/of meerdere
voorrondes (go rounds) per onderdeel plaats hebben en
hoeveel paarden voor een voorronde toegelaten worden. 

512. Moeten deelnemers zich voor een onderdeel
kwalificeren dan moet bij de finale hetzelfde paard zoals bij
de kwalificatie bereden worden. 

513. De plaatsingen en punten uit kwalificaties en voor-
ronden worden in de finale niet in aanmerking genomen.

514. De volgende uitdrukkingen gelden voor alle western
disciplines waar deze gangen zich ook voordoen. 

A. De WALK is een natuurlijke, vlakke gang met zuivere
4-takt. Het paard beweegt zich bij de "walk" heel recht, 
is oplettend en heeft een stapgrootte, die past bij zijn 
grootte en exterieur.

1. Slechte walk: het paard gaat met ongelijkmatig tempo
en zonder takt. Het toont mechanische bewegingen 
en gaat slepend voort. Het plaatst de voeten niet
vloeiend of maakt een ingeslapen indruk. Of het gaat 
overhaast voorwaarts.

2. Gemiddelde walk: het paard beweegt in regelmatige 
viertakt met een vlakke bovenlijn en maakt daarbij een 
ontspannen indruk.

3. Goede walk: het paard beweegt in een regelmatige
viertakt met een vlakke bovenlijn. Daarbij toont het zich 
ontspannen, maar toch wakker en oplettend. Zijn bewe-
gingen zijn vloeiend en lichtvoetig.
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B. De JOG-TROT is een soepele, ruime diagonale gang in 
2-takt. De volledige gelijkschakeling der diagonale
ledematen brengt deze zuivere 2-takt teweeg.
De "jog-trot" is tweezijdig evenwichtig, met rechte in 
grote passen gaande voorwaartse beweging. Paarden 
die met achterhand stappen en met de voorhand
draven, voldoen niet aan de voorwaarden voor deze 
manier van gaan. Wanneer gevraagd wordt de "jog" te 
versnellen (extended jog) dan moet deze met gelijk
blijvende soepelheid van de manier van gaan hieruit 
voortvloeien (middendraf, die de ruiter opwerpt, is
derhalve ongewenst).

1. Extreem slechte jog: het paard is niet in staat de twee-
takt van de jog vast te houden. Het gaat schokkend en 
zonder balans, en maakt de indruk dat het oncomforta-
bel te zitten is.

2. Zeer slechte jog: het paard gaat stokkend of slepend en 
verliest steeds weer de takt. Het toont geen gelijkmatige 
en uitgebalanceerde beweging met rustige bovenlijn. Of 
het paard lijkt te schudden.

3. Slechte jog: het paard heeft een gemiddelde kwaliteit 
van bewegen, maar toont negatieve karakteristieken, 
zoals achterbenen gaan in stap; tenen van de achter
voeten worden door het zand getrokken; ongelijkmatige 
pasgrootte bij voor- en achterbenen; enz.

4. Correcte of gemiddelde jog: het paard heeft een duide-
lijke en regelmatige diagonale tweetakt, waarbij de dia-
gonale beenparen gelijktijdig bewegen. Het toont een 
rustige bovenlijn en is ontspannen, waarbij het zich
makkelijk laat sturen en goed laat showen.

5. Goede jog: het paard heeft een gemiddelde kwaliteit van
bewegen, en heeft positieve karakteristieken, zoals uit-
gebalanceerde beweging; actieve achterhand; gelijk-
matige pasgrootte bij voor- en achterbenen;

6. Zeer goede jog: het paard maakt de indruk dat het zeer 
comfortabel te rijden is. Het toont een regelmatige twee-
takt, laat zich makkelijk sturen en gaat ontspannen met 
een rustige bovenlijn. Het mag met de spronggewrichten
af en toe wat te ver naar achteren bewegen, of wat knie-
actie tonen, maar toont zich duidelijk lichtvoetig.

7. Uitstekende jog: het paard maakt zijn bewegingen moei-
teloos en efficiënt. Het treedt met voldoende bodemdek-
king en raakt de bodem zacht. Het paard toont tevreden 
en ontspannen. Het is zeer goed uitgebalanceerd en 
met minimale hulpen te besturen. Het gaat met een vlak 
voorbeen, weinig actie van het spronggewricht, en ve-
rende kogels. Zijn blik is attent en oplettend. Het draagt 
zichzelf met een lichte schouder,  een goed onder grij-
pende achterhand en een rustige bovenlijn.
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1. Slechte extended jog: het paard verlengt zijn passen 
niet, maar beweegt slechts sneller. Het verlies zijn ritme,
schudt de ruiter door elkaar, en wekt de indruk dat het 
slecht te zitten is.

2. Gemiddelde extended jog: het paard verhoogt het 
tempo een beetje, maar is nog steeds makkelijk te
zitten.

3. Goede extended jog: het paard verlengt duidelijk zijn 
passen (vergroot zijn frame) en wordt slechts een fractie
sneller. Dit paard loopt verder elastisch en gelijkmatig en
neemt moeiteloos meer bodem.

C. De LOPE is een lichte ritmische loopwijze in 3-takt met 
een lichte toename van de voorwaartse gang ten
opzichte van de jog/trot. Paarden die zich linksom
bewegen gaan in de linker galop. Rechtsom galoppeert 
men in de rechter galop. Paarden die in viertakt
galopperen, voldoen niet aan de voorwaarden van deze 
loopwijze. De bewegingen van het paard zijn natuurlijk 
en volledig ontspannen. Ze geven iemand het gevoel 
van soepelheid. De snelheid moet aangepast zijn aan 
zijn natuurlijke manier van gaan en mag er niet
gekunsteld uitzien.

1. Extreem slechte lope: het paard toont geen duidelijke 
drietakt. Het gaat stokkend, zonder ritme, balans en takt,
en is duidelijk oncomfortabel om te berijden.

2. Zeer slechte lope: het paard toont weliswaar een sprong
in drietakt, maar draagt zich daarbij niet en valt op de 
schouder. Het sleept, loopt stokkend en schudt met het 
hoofd. Het lijkt alsof de gang hem moeite kost. Het lijkt 
niet comfortabel om te berijden.

3. Slechte lope: het paard heeft een gemiddelde kwaliteit 
van bewegen, maar toont negatieve karakteristieken, 
zoals: schudden met het hoofd; korte sprongen met de 
voorbenen; achterhand treedt niet ver onder. Een te ver 
ingesteld, of scheef paard toont over het algemeen deze
negatieve karakteristieken.

4. Correcte of gemiddelde lope: het paard gaat in een ge-
lijkmatige drietakt met rustige bovenlijn en weinig bewe-
ging in hoofd en hals. Het heeft een comfortabele bewe-
ging en is relatief recht (dus niet scheef of schuin). Hij 
beweegt zich elastisch en geeft een ontspannen indruk.

5. Goede lope: het paard heeft een gemiddelde kwaliteit 
van bewegen, maar toont positieve karakteristieken, 
zoals: goede balans en zelfdragend, rustige bovenlijn, 
reageert gewillig op de ruiterhulpen, en maakt een ont-
spannen indruk.

6. Zeer goede lope: het paard toont een vloeiende en licht-
voetige beweging – beter als een gemiddeld paard. Het 
draagt zich zelf met een actieve en lichtvoetige achter-
hand. Het mag een beetje knie-actie tonen, of het

44 WRAN 



buitenachterbeen mag een beetje naar achteren uittre-
den. Maar ondanks dit heeft het altijd nog een rustige 
bovenlijn en draagt het zich zelf met een ontspannen
indruk, en lijkt makkelijk te zitten.

7. Uitstekende lope: het paard buigt de rug omhoog en 
heeft een krachtige ruime sprong, met een vlak voor-
been. Hij treedt zeer correct en neemt voldoende 
bodem, en schijnt dit moeiteloos te doen. Zijn achtervoe-
ten treden diep onder het zwaartepunt. Ze treden niet 
naar achteren uit (niet achter de loodlijn vanaf de staart-
aanzet). Het paard heeft een ontspannen, maar attente 
en tevreden uitdrukking. Het is een uitstekend paard dat
correct en elastisch beweegt. Hij toont een hoge mate 
van lichtheid en zelfdragendheid.

515. De jury controleert alle deelnemende paarden op
onregelmatigheid. Duidelijke onregelmatigheid is reden voor
diskwalificatie. Duidelijke onregelmatigheid is:

1. Doorlopend zichtbaar in een draf onder alle omstandig-
heden; 

2. Knikkende, hinkelende of verkorte pas; 
3. Minimaal gewicht dragend in beweging en/of in stand, of

niet in staat te bewegen

516. De beoordeling door de jury begint bij het betreden van
de arena.

517. In alle disciplines onder het zadel wordt in jog en trot,
evenals in de extended versies van deze gangen, doorgeze-
ten, tenzij elders in deze reglementen een expliciete uitzon-
dering gemaakt wordt.

518. 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.

519. 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 be-
schreven is.
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- stemhulpen: stemhulpen zijn voor het paard begrijpelijke 
geluiden die niet storend zijn  voor andere paarden of 
mensen. Aanstootgevend taalgebruik valt niet onder stem-
hulpen.

- 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.

520. 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 uitrustings-

stukken
- 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 rij-

hulpen (been-, teugel-, stem-  en zithulpen) en toegestane
uitrustingsstukken

- Tackeren van het paard
- Gewichten in de staart

521. Val van het paard: Schouder en heup van het paard
raken de bodem en alle vier de benen wijzen in dezelfde
richting.

DISCIPLINES

REINING

600. De organisatie selecteert uit de 16 voorgeschreven pat-
terns het pattem welke alle aangemelde deelnemers moeten
uitvoeren. De jury stelt zich aan de linkerzijde van het
parcours (de arena) op. Het parcours moet minstens een uur
voor het begin van de wedstrijd bekend gemaakt worden.

601. ALGEMEEN
Een paard ‘reinen’ betekent niet alleen hem leiden, maar ook
iedere beweging van hem te controleren. 

Het beste ‘reined’ paard moet gewillig worden geleid of
worden gestuurd met weinig of geen duidelijke weerstand
en moet volledig worden gedicteerd. 

Elke zelfstandige uitgevoerde beweging moet worden be-
schouwd als een gebrek aan controle. Elke afwijking van het
exact beschreven pattern moet worden beschouwd als een
gebrek aan controle of tijdelijk verlies van controle en is dus
een fout die moet worden afgewaardeerd afhankelijk van de
ernst van de afwijking.
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Na aftrek van alle fouten, zoals omschreven, t.a.v. de
uitvoering van het pattern en de algehele prestaties van het
paard, moet krediet worden gegeven voor ‘smoothness’*,
finesse, attitude, snelheid en ‘authority’** voor de diverse
uitgevoerde manoeuvres, waarbij het gebruik van gecontro-
leerde snelheid de moeilijkheidsgraad verhoogt en het voor
een publiek meer plezierig en aangenaam maakt om naar te
kijken.

*  Smoothness: soepel zonder oponthoud / oneffenheden
**Authority: uitstraling / glamour / prestige

602. De basis van de puntenverdeling ligt zodanig dat 70
punten een gemiddelde score voorstelt. De verschillende
manoeuvres worden gewaardeerd in stappen van ½ punt
tussen een minimum van -1½ en een maximum van +1½ ,
waarbij een score van 0 staat voor een correct uitgevoerde
manoeuvre zonder moeilijkheidsgraad. Daarnaast worden
strafpunten (de z.g. “penalties”) toegekend. Een deelnemer
moet minstens 56 punten halen om in aanmerking te komen
voor plaatsing.

A. Diskwalificatie (geen waardering, komt niet in aanmer-
king voor een plaatsing, mag in geval van voorrondes niet
door naar de finale). 

1. Gebruik van verboden uitrusting 
2. Mishandeling van het paard in de arena of bewijs dat 

mishandeling vóór of tijdens de wedstrijd heeft plaats
gevonden 

3. Gebruik van de teugel als zweep 
4. Gebruik van attributen die de beweging of door-

bloeding van de staart beïnvloeden 
5. Verzuimen paard en harnachement ter inspectie aan 

te bieden aan de jury na afloop van de proef 
6. Misdraging of gebrek aan respect van de deelnemer

B. 0-score (0 punten, komt niet voor plaatsing in aanmerking,
mag in geval van voorrondes wel naar de finale) 
1. Meer dan de wijsvinger, of een andere vinger dan de 

wijsvinger tussen de teugels (bij split reins), c.q. 1 of 
meer vingers tussen de teugels (bij romal)

2. Bij gebruik van een bit: 2 handen aan de teugel of
wisselen van teugelhand (Het uiteinde van de teugel 
mag gedurende het gehele pattern herschikt worden, 
zolang de vrije hand van de ruiter achter de teugel-
hand blijft. Elke poging om de spanning op de teugels 
of de teugellengte aan te passen met de vrije hand 
wordt beschouwd als het gebruik van 2 handen wat 
leidt tot een 0-score. Gebruik van de romal anders 
dan is omschreven in regel 404 leidt tot een 0-score).

3. Fouten in het afleggen van het parcours 
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4. Manoeuvres uitvoeren anders dan voorgeschreven of 
uitvoeren van de voorgeschreven manoeuvres in een 
andere volgorde

5. Toegevoegde manoeuvres die niet in het parcours
staan voorgeschreven (waaronder meer dan 4 stappen
achterwaarts of meer dan 90 graden draaien en bij 
een run in pattern, als men eenmaal is aangegalop-
peerd stoppen voordat de eerst marker is bereikt 
(uitzondering is een volledige stop in het eerste kwart 
van een cirkel na het aangalopperen word niet be-
schouwd als een toegevoegde manoeuvre; hiervoor 
geldt een penalty 2 voor onderbreking van de voor-
geschreven gang). 

6. Fouten in de uitrusting die tot onderbreking van de 
proef leiden 

7. Draf meer dan een halve cirkel of halve lengte van de 
arena bij de start van een cirkel resp. na een roll-back 

8. Staking of weigering die een onderbreking van de
uitvoering veroorzaakt 

9. Uitbreken of gebrek aan sturing waardoor het
onmogelijk wordt te bepalen of de combinatie nog
on-pattern is 

10. Meer dan ¼ overspinnen 
11. Vallen van ruiter en/of paard
12. Een teugel loslaten zodanig dat het de grond raakt 

terwijl het paard beweegt

C. 5 strafpunten:
1. Aansporen voor de singel. 
2. Gebruik van de vrije hand om het paard te beïnvloeden
3. Vasthouden van zadel of aanraken van paard met de 

vrije hand
4. Belangrijke ongehoorzaamheden (o.a. slaan, bokken, 

steigeren)

D. 2 strafpunten:
1. Onderbreking van de voorgeschreven gang met 

uitzondering van het eerste kwart van één of
meerdere cirkels

2. Freezing-up (stilstaan) bij spin en roll back
3. Bij walk-in patterns: niet stoppen of in stap zijn voor

de overgang naar galop
4. Bij run-in patterns: niet in galop zijn bij de eerste

markeringen of een gangonderbreking voordat de 
eerste marker is bereikt

5. Het niet volledig voorbij de aangewezen markering 
zijn voordat een stop ingezet wordt.

6. Een éénvoudige galopwissel buiten het gebied waar 
de galopwissel dient plaats te vinden.

E. Begin van cirkel en figuur "8" in de verkeerde galop of te
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late galopwissel worden als volgt beoordeeld: 
Iedere keer dat een paard in de verkeerde galop is, wordt 
1 strafpunt toegekend.
Voor ieder volgend kwart of deel van een kwart van de
cirkel dat het paard in de verkeerde galop gaat wordt 1 
extra strafpunt toegekend.

F. Voor een te late galopwissel (tot één galopsprong) wordt 
een ½ strafpunt toegekend. 

G. Wanneer in een pattern een eenvoudige galopswissel is 
toegestaan dan worden er geen penalty’s verstrekt voor 
een onderbreking van de gang op de positie waar de
galopswissel hoort plaats te vinden (midden van de arena 
over circa 3 paardenlengtes)

H. Begin van een cirkel in draf, of draf na een roll-back tot en 
met 4 stappen: ½ strafpunt 
Draf meer dan 4 stappen tot de halve arenalengte c.q. tot 
1/2 cirkel: 2 strafpunten 

I. Over- of onderspinnen:
- tot 1/8 spin: ½ strafpunt
- van 1/8 tot 1/4 spins: 1 strafpunt 

J. Indien bij het naderen op een stop en/of rollback niet
minstens 6 meter afstand van de rand van de arena
bewaard wordt: ½ strafpunt. De buitenste pylonnen
gelden niet als begrenzing voor cirkels.

K. Indien in een pattern dat aan de lange zijde word gereden 
niet minstens 3 meter vanaf de middellijn word gereden: 
1/2 strafpunt.

603. Fouten van het paard die een malus-score maar geen
diskwalificatie tot gevolg hebben:

a) wijd openen van de mond 
b) overmatig kauwen, open mond of schudden met het 

hoofd bij stops 
c) verkeerde galop
d) ontbrekende soepelheid, het niet recht voorwaarts

gaan, stop vanuit de heup, uit de stop voorwaarts
dringen, zijwaarts stoppen 

e) struikelen 
f) zwaaiende staart 
g) schuin achterwaarts gaan 
h) omverwerpen van markeringen 

605. Fouten van de ruiter die een malus-score maar geen
diskwalificatie tot gevolg hebben:

a) verliezen van de stijgbeugel 
b) onnodig praten, gebruik van sporen, trekken aan de 

teugel
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c) bij de "patterns" 1 tot 11 wordt het niet als fout
beoordeeld als cirkels niet binnen de markeringen
gereden worden, als dit afhankelijk is van de toestand 
en grootte van de arena. Echter moet het als fout aan-
gerekend worden, wanneer stops en roll backs binnen 
de markeringen uitgevoerd worden, als zij buiten deze 
uitgevoerd hadden moeten worden.

607. Ieder Reining pattern begint uit stilstand of stap. Na af-
loop 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.

608. De rijbak dient 20 bij 40 meter te zijn. De pylonnen
dienen op de helft van de beide lange zijden en op circa 15
meter afstand van de korte zijden te worden opgesteld.

609. Bij diskwalificatie, 0 score en bij een 5-strafpunten-fout
kan de jury zich beraden. Indien van alle verreden proeven
officiële video-opnamen door de WRAN zijn gemaakt, kunnen
deze opnamen uitsluitend door de jury worden geraadpleegd,
echter niet na behaalde plaatsing.

610. Op de website van de WRAN (www.wran.nl) staan de voor-
geschreven patterns m.b.t. het onderdeel Reining.

WESTERN RIDING

630. Western Riding is het presenteren van een (fijn)gevoelig
en gemakkelijk bewegend paard. Het paard wordt beoordeeld
naar de kwaliteit van zijn gangen en galopwissels, naar zijn
gehoorzaamheid aan de ruiter, manieren, gezindheid en
intelligentie.

631. Pluspunten worden gegeven voor soepele taktmatige
gangen bij gelijkmatig tempo gedurende het gehele parcours,
voor de bekwaamheid van het paard om galopwissels
precies, licht (met gemak), en tegelijkertijd met zowel de
voor- als achterbenen in het midden tussen 2 pylonnen uit te
voeren. Minstens vier (4) galopwissels dienen vliegende
wissels in galop te zijn. Het paard moet een ontspannen
hoofdhouding hebben, attent zijn op teugelhulp van de ruiter
en een geschikte buiging in de hals tonen. Het paard moet de
proef op een rustige manier afleggen en nooit gehaast tussen
de markeringen door rennen. Hij moet de hindernis in draf en
galop overwinnen zonder wijziging van gang of pasgrootte.
De galopsnelheid dient tot het einde van de proef gelijkmatig
te blijven.

632. Uit de verplichte patterns op de website van de WRAN
(www.wran.nl) kan een keuze gemaakt worden:
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1. De rondjes en rondjes-met-kruisjes zijn bij voorkeur
pylonnen, maar ook tonnen, kegels of dergelijke zijn
toegestaan. Aan de kant met 5 markeringen bedragen de 
afstanden minimaal 9 meter, maximaal 15 meter. De arena
lengte bedraagt minstens 45 meter, behalve bij parcours 5 
waarbij de lengte minstens 40 meter bedraagt. Een mini-
male afstand tussen de pylonnen en zijkant van de arena 
van 3 meter wordt aanbevolen.

2. Langs de wand of rand van de arena kan een markering 
worden geplaatst om aan te geven waar de deelnemer de 
walk moet beginnen. In pattern 1 dient deze markering 
minimaal 5 meter vóór de eerste markering van het par-
cours geplaatst te worden; in patterns 2, 3, 4 en 5 dient 
deze markering op gelijke hoogte te staan als de eerste
markering van het parcours. De wachtende deelnemer 
mag pas naar de startmarkering gaan als de rijdende 
deelnemer voor de laatste keer het gebied rond de
startmarkering heeft verlaten. 

3. De jury is verantwoordelijk voor de juiste opbouw van het 
parcours.

4. De rechthoek stelt een hindernis voor met een minimale 
lengte van 2½ meter (een smalle hindernisbalk wordt aan
geraden). 

5. De lange en vaak gedraaide lijn geeft de richting en de 
gang aan. De lijn in puntjes moet in stap, de streepjes in 
draf, en de doorgetrokken lijn in galop gereden worden. 

634. 0-100 punten worden toegekend, waarbij 70 punten een
gemiddelde prestatie voorstelt. Een deelnemer moet
minstens 56 punten halen om in aanmerking te komen voor
plaatsing.

Voor de toekenning van punten geldt de volgende richtlijn:
Punten worden opgeteld of afgetrokken voor alle handelingen
en wel van plus 1½ tot minus 1½:

+1½ = excellent -½   =  slecht 
+1 = zeer goed -1    =  zeer slecht
+½ = goed -1½ =  belabberd
0 = gemiddeld

635. De volgende strafpunten krijgt een deelnemer voor:

Vijf (5) strafpunten:
1. In de verkeerde gang of galop gaan voorbij het volgende

aangewezen punt van galopwissel (nb: niet-wisselen, 
waaronder overkruist gaan, bij twee opvolgende wissel-
punten resulteert in 10 strafpunten) 

2. Uitslaan, bokken en/of ongehoorzaamheid

Drie (3) strafpunten:
1. Niet gaan in de voorgeschreven gang en niet stoppen 

waar dat gevraagd wordt, binnen 3 meter van het voor-
geschreven punt
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2. Uit de galop vallen of in verkeerde galop beginnen. 
3. Eenvoudige galopwissel
4. In de verkeerde gang of galop gaan tussen de pylon en 

het volgende aangewezen punt van galopwissel 
5. Extra wissels (behalve bij correctie van een extra wissel 

of verkeerde gang) 
6. In patterns L2-1 en L1-1 en L1-3 verzuimen om binnen 

9 meter van de balk in galop te zijn
7. Meer dan 2 passen of 4 stappen uit stap of jog vallen. 

Eén (1) strafpunt:
1. Tot en met 2 passen uit stap of jog vallen 
2. Schoppen tegen of doen omrollen van de balk 
3. Verkeerde galop meer dan 1 pas tot de pylon 
4. De balk tussen beide voor- of beide achterbenen 

nemen (split pole)

Half (½) strafpunt:
1. Tikken tegen of licht aanraken van de balk 
2. Achterbenen springen of bewegen tegelijk gedurende 

de wissel 
3. In verkeerde gang gaan van ½ tot 1 pas 
4. Voor- en achterbenen niet tegelijk wisselen

0 score:
1. Fout in pattern 
2. Omgooien pylonnen (of andere markeringen) 
3. Niet over de balk gaan
4. Belangrijke weigering: stop en achterwaarts meer dan 2 

passen of 4 stappen met voorbenen
5. Niet in galop gaan voor de eindpylon in pattern 1
6. Minder dan 4 vliegende galopwissels
7. Vallen van ruiter en/of paard

Diskwalificatie:
1. Belangrijke ongehoorzaamheid, steigeren, training.
2. Verboden uitrusting. 
3. Mishandeling.
4. Te laag dragen van het hoofd (voortdurend punt van het 

oor lager dan de schoft) 
5. Voortdurend te diep gebogen hals of knik in de nek 

waardoor de neus achter de loodlijn gedragen wordt

637. Pluspunten krijgt een deelnemer in de volgende gevallen:
1. Wissels met voor- en achterbenen gelijktijdig
2. Wissels op het voorgeschreven punt
3. Nauwkeurig en vloeiend parcours
4. Gelijkmatige gang van begin tot einde
5. Makkelijk te leiden en te sturen met teugel- en beenhulpen
6. Goed gedrag en manieren van het paard
7. Bouw, fysieke geschiktheid voor het onderdeel, en

conditie
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638. Penalties bij changementen Western Riding
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639. Het volgende wordt als fout beoordeeld en door de jury
dienovereenkomstig bij de beoordeling betrokken:
1. Extreem openen van de mond of omhoog gooien van 

het hoofd 
2. Een door het paard te vroeg genomen galopwissel of 

handeling
3. Struikelen

TRAIL

640. In dit onderdeel wordt de verrichting van het paard over
hindernissen beoordeeld, met nadruk op opvoeding,
gehoorzaamheid aan de ruiter, en kwaliteit van de beweging.
Paarden worden beloond die de hindernissen stijlvol en vlot
overwinnen, mits dat niet ten koste gaat van de zuiverheid.
Paarden dienen beloond te worden voor het tonen van
aandacht voor de hindernissen, voor het zelfstandig vinden
van hun weg door het parcours als de hindernissen dat
toestaan, en voor het gewillig gehoorzamen aan de hulpen
van de ruiter bij moeilijke hindernissen. Paarden worden
bestraft voor onnodige vertragingen tijdens het naderen of
overwinnen van een hindernis. Paarden die kunstmatig
gedrag vertonen worden bestraft.

641. Van de paarden wordt geen werk in de hoefslag vereist.
Het parcours moet zodanig ontworpen zijn, dat ieder paard
de drie gangen walk, jog en lope als onderdeel van het werk
ergens tussen de hindernissen moet tonen, waarbij de
kwaliteit van de beweging en de cadans betrokken moeten
worden in de score van de manoeuvre. Op de route tussen
de hindernissen dient het paard in balans te zijn, met het
hoofd en de hals in een ontspannen, natuurlijke positie, met
de punt van de oren niet lager dan de schoft. Het hoofd mag
niet achter de loodlijn gedragen worden, waarmee intimidatie
gesuggereerd wordt, noch mag de neus overdreven naar
voren steken, waarmee weerstand gesuggereerd wordt. 

642. Het parcours dient ten minste één uur voor de geplande
aanvang van het onderdeel bekend gemaakt te worden.

643. Punten worden toegekend op basis van 0 tot oneindig,
waarbij 70 punten een gemiddelde prestatie voorstelt. Voor
iedere hindernis ontvangt het paard een hindernisscore die
opgeteld of afgetrokken wordt van de 70, en kan het paard
strafpunten oplopen die van de 70 afgetrokken worden. De
hindernisscore loopt van plus 1½ tot min 1½: -1½ extreem
slecht, -1 heel slecht, -½ slecht, 0 correct, +½ goed, +1 erg
goed, +1½ uitmuntend. Hindernisscores dienen apart van
strafpunten bepaald en toegekend te worden. Een deelnemer
moet minstens 56 punten halen om in aanmerking te komen
voor plaatsing.
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644. Strafpunten worden per gebeurtenis als volgt toegekend:

0-Score:
- Gebruik van meer dan één vinger tussen de teugels. 
- Gebruik van twee handen aan de teugels indien gereden 

wordt op een bit.
- Extra teugelwissel (zie regel 507)
- Gebruik van de romal anders dan is voorgeschreven in

regel 404. 
- In een andere volgorde uitvoeren van de hindernissen dan

is voorgeschreven. 
- Geen poging doen een hindernis te overwinnen. 
- Defect aan het harnachement dat vertraging in de uitvoer 

van het parcours veroorzaakt. 
- Overdreven of herhaaldelijk aanraken van de hals om het 

hoofd te laten zakken. 
- Vallen van paard en/of ruiter. 
- Niet op de juiste plaats of vanuit de juiste richting een

hindernis binnengaan, verlaten of bewerken, waaronder 
meer dan 90° te veel draaien tijdens de uitvoering. 

- Afwijken van de juiste lijn tussen de hindernissen. 
- Een hindernis overwinnen op een andere manier dan

beschreven. 
- Buiten de grenzen van het parcours rijden. 
- Derde cumulatieve weigering, steigeren, of poging om een

hindernis te vermijden door te vluchten of meer dan twee 
passen (4 stappen) er van weg te lopen, achteruit lopen, 
meer dan 90 graden wegdraaien bij het benaderen van 
een hindernis of duidelijk niet reageren op de hulpen. 

- Niet de juiste galop of gang tonen waar het is voor-
geschreven. 

- Extra manoevres, bijvoorbeeld: langs hindernis rijden, 
dan volte om terug te keren naar begin hindernis. 

- De volgende fouten, die plaats vinden op de lijnen tussen 
de hindernissen, zijn redenen voor diskwalificatie, behalve 
in de klassen L5 en L4, waar 5 strafpunten worden
toegekend: 
o te laag dragen van het hoofd (voortdurend punt van het 

oor lager dan de schoft) 
o voortdurend te diep gebogen hals of knik in de nek 

waardoor de neus achter de loodlijn gedragen wordt. 

½ Strafpunt: 
- Iedere zachte tik tegen een balk, stok, pylon, hindernis, 

plant of onderdeel van een hindernis. 
- Aarzelen of wachten terwijl dat niet gevraagd is (freeze up) 

1 Strafpunt: 
- Iedere harde tik tegen- of stappen op een balk, stok, 

pylon, hindernis, plant of onderdeel van een hindernis. 
- Verkeerde gang of uit de gang vallen in walk en jog tot

en met 2 passen / 4 stappen.
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- Beide voor- of achtervoeten in een ruimte bestemd voor 
een enkele voet.

- Ruimte overslaan of niet stappen in bestemde ruimte 
- Split van de balk in lope. 
- Niet het juiste aantal passen bij de walk-, jog- of lope-over 

hindernis. 

3 Strafpunten: 
- Verkeerde gang of uit de gang vallen in walk en jog gedu-

ende meer dan 2 passen / 4 stappen (geheel achterwege 
laten van de juiste gang levert een 0-score op);

- Verkeerde galop, kruisgalop, of uit de galop vallen (be-
halve om een verkeerde galop te corrigeren), zowel als 
niet in het parcours voorgeschreven galopwissels;

- Omgooien van een verhoogde balk, pylon, barrel, plant of 
een hindernis ernstig verstoren 

- Buiten de grenzen van een hindernis stappen, van- of uit 
een hindernis vallen of springen, met één voet vanaf het 
moment dat de voet binnen de hindernisgrenzen is
geweest, waaronder inbegrepen het missen met één voet 
van één element van een walk-, jog- of lope-over hindernis

5 Stafpunten: 
- Laten vallen van een object dat meegevoerd had moeten 

worden 
- Eerste of tweede cummulatieve weigering, steigeren, poging 

om een hindernis te vermijden door te vluchten, meer dan 
twee passen (4 stappen) er van weg te lopen, achteruit
lopen, meer dan 90 graden wegdraaien tijdens het benade-
ren van een hindernis of duidelijk niet reageren op de hulpen 

- Hek loslaten of touw-hek laten vallen indien dit niet is
voorgeschreven 

- Met een hand belonen of angst bewerkstelligen 
- Buiten de grenzen van een hindernis stappen, van- of uit 

een hindernis vallen of springen, met meer dan één voet 
vanaf het moment dat de voet binnen de hindernisgrenzen
is geweest, waar onder inbegrepen het missen met meer 
dan één voet van één element van een walk-, jog- of
lope-over hindernis 

- Duidelijke ongehoorzaamheid (slaan, bokken, steigeren, 
staken) 

- Een hindernis niet afmaken. 1 poging en dan een hinder-
nis overslaan leidt automatisch tot 2 keer 5 strafpunten

De volgende fouten, die plaats vinden op de lijnen tussen de
hindernissen, tellen naar rato mee:
- hoofd te hoog gedragen 
- hoofd te laag gedragen (punt van oor lager dan de schoft) 
- te diep gebogen hals of knik in de nek waardoor de neus 

achter de loodlijn gedragen wordt 
- neus overdreven naar voren 
- overdreven openen van de mond 
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645. De wedstrijdleiding moet zich realiseren dat het niet de
bedoeling is om een hinderlaag voor het paard aan te leggen
of om eliminatie te laten plaatsvinden door te moeilijke
opgaven. Alle parcoursen en hindernissen dienen ontworpen
c.q. geconstrueerd te zijn op het voorkomen van ongevallen.
Indien een moeilijk pattern opgesteld wordt, dient de junior
trail minder moeilijk te zijn. Bij het opmeten van de afstanden
en ruimtes in- en tussen de hindernissen geldt de afstand
midden van de voet tot midden van de voet over de route die
het paard geacht wordt te volgen. Er dient voldoende ruimte 
beschikbaar te zijn zodat de jury de gangen van het paard
kan beoordelen.

646. Na iedere deelnemer dient het parcours in de
oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Bij een
combinatie van hindernissen mag het parcours pas weer in
de oorspronkelijke staat worden teruggebracht nadat de
deelnemer klaar is met het hele parcours.

647. Een parcours bestaat uit minstens zes hindernissen,
waarvan drie gekozen moeten worden uit de lijst van
verplichte hindernissen en minstens drie verschillende
andere uit de lijst van optionele hindernissen.

648. Verplichte hindernissen:
1. Openen, doorrijden en sluiten van een hek. Het hek niet 

meer onder controle hebben wordt bestraft. Het hek mag 
geen gevaar opleveren voor ruiter en paard. Indien het 
hek een metalen, plastic of houten steunbalk onder de 
opening heeft, dienen de deelnemers voorwaarts door het 
hek te gaan.

2. Rijden over minstens 4 balken. Deze kunnen op een 
rechte lijn, in een bocht, zigzag of verhoogd liggen. 
De afstand tussen de balken moet gemeten worden over 
de lijn die het paard geacht wordt te lopen. Alle verhoogde
elementen dienen in een houder geplaatst of anders
bevestigd te worden zodat zij niet kunnen rollen. 
De hoogte dient gemeten te worden tussen de bodem en 
de bovenzijde van het element. De afstand tussen de
elementen is als onderstaand, of in veelvouden hiervan: 
- Walk: 40 - 60 cm; verhoging maximaal 30 cm,

verhoogde elementen dienen minimaal 55 cm uit elkaar 
te liggen 

- Jog: 90-105 cm; verhoging maximaal 20 cm 
- Lope: 180 - 210 cm; verhoging maximaal 20 cm 

3. Achterwaarts hindernis. De breedte van de doorgang dient
minimaal 70 cm te zijn. Indien verhoogd, dient de door-
gang minstens 75 cm breed te zijn. Van deelnemers mag 
niet gevraagd worden om achterwaarts over stationaire 
obstakels, zoals houten palen of metalen stangen, te gaan.
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- Achterwaarts om- en tussen minstens drie pylonnen door 
- Achterwaarts door een "L”, “V”, “U”, rechte lijn, of gelijk-

soortig gevormd parcours. De balken die het figuur
vormen mogen niet meer dan 60 cm verhoogd worden.

649. Optionele hindernissen:
- Sloot (greppel), beek of vastgelegd folie dat niet kan

wapperen waarbij een metalen bodem of gladde bodem 
verboden is.

- Slalom rond pylonnen in walk of jog. 
- Een voorwerp verplaatsen, dat redelijkerwijze bij een

buitenrit ook meegenomen zou kunnen worden. 
- Het oversteken van een houten brug (aanbevolen mini-

mum afmetingen: 90 cm breed en 180 cm lang). De brug 
moet stabiel en veilig zijn. Van de deelnemers mag uitslui-
tend gevraagd worden om in walk over de brug te gaan. 

- Aan- en/of uittrekken van een regenjas of cape. 
- Het legen of vullen van een brievenbus. 
- Zijwaarts over een hindernis gaan (max. 30 cm verhoogd). 
- Vierkant van balken uit telkens 4 balken. Iedere deelnemer

moet over een balk dit vierkant binnengaan, als alle vier 
voeten in het vierkant staan een draai als aangegeven 
maken, en het vierkant verlaten. 

- Afstijgen en weer opstijgen. 
- Afstijgen, bij gebruik van split reins het uiteinde van één

teugel op de grond leggen; bij gebruik van een romal mag 
een get down rope worden gebruikt (zie regel 409) of an-
ders de teugel aan één zijde van het bit losmaken en dit 
uiteinde aan de andere zijde op de grond leggen; bij ge-
bruik van een bosal het geleidetouw van de mecate op de 
grond leggen, een cirkel rond het paard lopen, en weer 
opstijgen (ground-tie).

- Andere veilige en uitvoerbare hindernissen die men
redelijkerwijze bij een rit in de natuur kan tegenkomen en 
die door de jury zijn toegestaan. 

- Een combinatie van twee of meer hindernissen is
toegestaan.

- Een sprong over een balk tot maximaal 45 cm hoogte.

650. Onaanvaardbare hindernissen:
- (Auto-)banden 
- Dieren 
- Huiden 
- PVC buizen 
- Sprongen 
- Kantelende of bewegende bruggen 
- Water met drijvende of bewegende onderdelen 
- Vlammen, rookveroorzakers, brandblussers, etc. 
- Zodanig verhoogde balken of palen dat ze kunnen

wegrollen 

651. De jury dient het pattern te inspecteren en heeft het
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recht én de plicht om het pattern aan te passen: de jury mag 
hindernissen verwijderen of wijzigen indien hij die onveilig of
onredelijk acht. Indien een hindernis op welk moment dan
ook in ogen van de jury niet (meer) veilig is, dient de hinder-
nis hersteld of uit het pattern geschrapt te worden. Indien het
niet gerepareerd kan worden en deelnemers hebben het pat-
tern al gereden, dan vervallen de score en strafpunten van
die deelnemers bij de defecte hindernis.

652. Komt een deelnemer in het parcours een hindernis 
tegen die zich niet in correcte uitgangstoestand bevindt, kan
de deelnemer:
- zijn paard stoppen (zonder penalty’s), correctie van de 

hindernis afwachten, en opnieuw in de voorgeschreven 
gang vanaf een door hem zelf bepaalde afstand opnieuw 
aanrijden;

- de hindernis toch uitvoeren en beoordeeld worden alsof de
hindernis in correcte toestand zou zijn geweest. 

WESTERN PLEASURE

660. In deze discipline wordt het paard beoordeeld op
kwaliteit van de gangen, houding en bouw. Te hoge en te
lage snelheid worden negatief beoordeeld.

661. De paarden worden in walk, jog, en lope gereden, met
de teugel in een licht contact dat het paard niet hindert in zijn
bewegingsvrijheid, of met een redelijk losse teugel, en zonder
sterke hulpen van de ruiter. De ruiter dient te blijven zitten in
alle gangen. Voor informatie over gangen zie regel 514.

662a. Om de gangen te showen zoals in regel 661 vermeld
staat, wordt de deelnemers gevraagd om hun paarden in
beide richtingen, in alle gangen, met natuurlijke passen te
showen. Indien aan deze eis niet wordt voldaan zal de jury
vragen om een verlenging van de pas op een of meerdere
gangen. Dit betekent noodzakelijkerwijs niet een verhoging
van de snelheid maar gewoon het showen van complete en
natuurlijke passen in de walk, jog en lope. 
Indien een deelnemer voelt dat de gangen van zijn paard
correct zijn, is het niet nodig de pas te verlengen. 
Deelnemers die niet voldoen aan deze regel zullen lager
worden gewaardeerd.

662b. De paarden moeten gemakkelijk achterwaarts kunnen
gaan en rustig stil blijven staan. 

663. De draai voor verandering van richting ("reverse") moet
van de omheining af genomen worden. Het wisselen van de
gang tijdens de reverse wordt aangerekend als overgang
naar de verkeerde gang en als zodanig bestraft. Een reverse
in lope kan niet gevraagd worden.
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664. De jury mag gelijkwaardig werk van ieder paard extra
verlangen. Maar niet andere dan bovengenoemde prestaties.

665. Ter controle van de uitrusting kan een jury verlangen dat
de deelnemer afstijgt.

666. Een goed pleasure paard heeft een aangename gang
die in overeenstemming is met zijn uiterlijke verschijning. De 
veerkracht van de kogels moet de ruiter een aangename en
soepele rit garanderen. Het paard draagt zijn hoofd ontspan-
nen in zijn natuurlijke eigen houding, met de punt van de
oren niet lager dan de schoft. Het hoofd moet recht gedragen
worden met de neus een fractie voor de loodlijn. Het paard is
ontspannen, echter attent en bereid de lichtste hulp(en) van
de ruiter aan te nemen en op te volgen. Als gevraagd wordt
de gangen uit te strekken, dient dit te gebeuren in het zelfde
ritme en gelijke soepelheid met een licht hoger tempo en rui-
mere passen.

667. Behalve bij snaffle bit en bosal optoming worden de
teugels in één (1) hand gehouden, en mogen tijdens de proef
niet gewisseld worden (voor startgerechtigde paarden en
uitrusting zie 402).

668. Fouten die puntenvermindering tot gevolg hebben:
A. Ongecontroleerd hoog tempo in één of meer van de drie

gangen 
B. Overgang naar de verkeerde gang 
C. Extreem langzaam tempo in één of meer van de drie 

gangen; de impuls verliezen 
D. Rijden in een niet gevraagde gang 
E. Aanraken van paard of zadel met de vrije hand 
F. Te hoge hoofdhouding van het paard 
G. Te lage hoofdhouding van het paard (oorpunten lager 

dan de schoft) 
H. Doorgebogen of gespannen hals van het paard zo dat 

de neus achter de loodlijn is 
I. Naar voren gestrekte neus 
J. Open mond 
K. Gebruik van sporen of romal voor de singel 
L. Een afgestompt, ondervoed, sloom of oververmoeid 

paard 
M. Hinderen van andere deelnemers 
N. “Overly canted lope”: als het buitenachterbeen verder 

naar de binnenkant van de arena aangrijpt als het
binnenvoorbeen (zeer scheve galop). 

O. Rijden van een volte of cirkel of oversteken van de arena

669. De volgende fouten zijn reden voor diskwalificatie,
behalve in de klassen L5 en L4, waar zij een forse punten-
vermindering tot gevolg hebben: 
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- Vallen van het paard en/of ruiter
- te laag dragen van het hoofd (voortdurend punt van het 

oor lager dan de schoft) 
- voortdurend te diep gebogen hals of knik in de nek waar-

door de neus achter de loodlijn gedragen wordt 

SUPER HORSE

670. Het onderdeel is een samenvoeging van de disciplines
Trail, Western Riding, Ranch Riding en Reining. Bepalend
voor de uitvoering van deze verschillende delen zijn de
bijhorende bepalingen uit dit reglement.

671. Punten worden toegekend op basis van 0 tot oneindig,
waarbij 70 punten een gemiddelde prestatie voorstelt. Voor
iedere manoeuvre ontvangt de deelnemer een manoeuvre-
score die opgeteld of afgetrokken wordt van 70, en kan de
deelnemer strafpunten oplopen die van de 70 afgetrokken
worden. Een deelnemer moet minstens 56 punten halen om
in aanmerking te komen voor plaatsing.

De manoeuvrescore loopt van plus 1½ tot min 1½:
+1½ = excellent
+1 = zeer goed
+½ = goed
0 = correct

-½ = slecht
-1 = zeer slecht
-1½ = belabberd

Manoeuvrescores dienen apart van strafpunten bepaald en
toegekend te worden.

672. Startgerechtigd zijn senior-paarden, gereden met bit en
éénhandige teugelvoering.

675. De afmeting van de arena dient ten minste 20 x 45
meter te bedragen voor patterns 1 t/m 3, of 20 x 40 meter
voor parcours 4.

676. De jurering en de strafpunten zijn gelijk aan die van de
onderdelen waaruit de Super Horse is opgebouwd, nl. Ranch
Riding, Western Riding, Trail en Reining, met 1 uitzondering:

- in het Western Riding gedeelte zijn minstens 2 vliegende 
wissels vereist (in plaats van de minstens 4 die bij het
onderdeel Western Riding vereist zijn), anders krijgt de 
deelnemer een 0-score.

677. Op de website van de WRAN (www.wran.nl) staan de voor-
geschreven patterns m.b.t. het onderdeel Super Horse.
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WESTERN HORSEMANSHIP

680. De discipline Western Horsemanship is ontworpen om
de bekwaamheid van de ruiter te beoordelen die, in samen-
werking met zijn paard, een aantal manoeuvres uitvoert,  
precies en gelijkmatig, zelfverzekerd en met vertrouwen ter-
wijl een gebalanceerde en fundamenteel correcte lichaams-
houding blijft gehandhaafd. Het ideale horsemanship pattern
is uiterst precies terwijl ruiter en paard in harmonie elke ma-
noeuvre met subtiele hulpen en aansporingen 
uitvoeren.

681. Het is verplicht dat het te rijden pattern tenminste één
(1) uur voor aanvang van het onderdeel bekend wordt
gemaakt; echter als de jury extra werk van sommige deelne-
mers verlangt om tot de einduitslag te komen, kan een (aan-
passing op het) pattern op dat moment bekend gemaakt
worden. Patterns moeten ontworpen worden om de 
bekwaamheid van de ruiter te testen. Alle gelijk geëindigde
deelnemers zullen worden geplaatst naar het oordeel van
de jury.

682. PROCEDURES
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. Deelne-
mers kunnen na het pattern opgedragen worden om de
arena te verlaten, terug te gaan naar hun plaats in de startop-
stelling, 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).

683. MANOEUVRES
De volgende manoeuvres zijn toegestaan in een parcours:
walk, jog, trot, extended trot (uitgestrekte draf), lope, of ex-
tended lope (uitgestrekte galop) Op een rechte lijn, gebogen
lijn, slangenvolte, cirkels, of achtvormige figuren, of samen-
stellingen van deze gangen en manoeuvres; halt houden
(stops); achteruit in een rechte of gebogen lijn; draai of pivot,
daarbij inbegrepen spins en rollbacks op de achterhand en/of
op de voorhand; zijpassen, op twee hoefslagen, of wijken
voor de benen; vliegende of eenvoudige galopchangementen;
contra galop; of andere manoeuvres, of rijden zonder stijg-
beugels. Achteruit moet ergens gevraagd worden gedurende
de class. Op- of afstijgen mag niet gevraagd worden.

684. PUNTENTELLING
Punten worden toegekend op basis van 0 tot oneindig,
waarbij 70 punten een gemiddelde prestatie voorstelt. Het
parcours wordt door de jury in etappes verdeeld waarbij
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iedere deelnemer per etappe een score ontvangt die
opgeteld of afgetrokken wordt van de 70 punten. De
etappescore loopt van min 3 tot plus 3, waarbij: -3 extreem
slecht, -2 heel slecht, -1 slecht, 0 correct, +1 goed, +2 erg
goed, +3 uitmuntend.

De jury kent tevens een score toe voor zit en hulpen. Deze
score loopt van 0 (onder gemiddeld) tot 5 (excellent)
waarbij 2 een gemiddelde prestatie voorstelt.

Een deelnemer moet minstens 56 punten halen om in
aanmerking te komen voor plaatsing.

685. TOTALE PRESENTATIE VAN RUITER EN PAARD
Het totale beeld van de deelnemer, zelfverzekerdheid, zelfver-
trouwen, verschijning en houding gedurende de class als ook 
de fysieke verschijning van het paard zal worden beoordeeld.

686. PRESENTATIE EN HOUDING VAN DE DEELNEMER
Nette en passende western kleding is verplicht. Kleding en
persoon moeten er schoon en netjes uitzien.

A. De deelnemer zit op een natuurlijke manier in het zadel en
rijdt met een gebalanceerde, functioneel en correcte houding
ongeacht de manoeuvres of gang die op dat moment worden
uitgevoerd. Gedurende het werken in de hoefslag als wel het
rijden van de proef moet de deelnemer een sterke, zekere en
nette houding handhaven. Deelnemers moeten doorzitten in
alle gangen en een rechte houding met het bovenlichaam
handhaven.
B. De ruiter moet in het midden van het zadel en de rug van
het paard zitten met de benen hangend om een rechte lijn te
vormen, die van het oor door het midden van de schouder
en de heup de achterkant van de hiel raakt of door de enkel
loopt. De hakken zijn lager dan de teen, met een lichte bui-
ging in de knie en het onderbeen moet direct onder de knie
zijn. De rug van de ruiter moet recht, ontspannen en soepel
zijn. Een overdreven stijve en/of gebogen onderrug wordt
bestraft. De schouders moeten recht en vierkant zijn. De zit
van de ruiter onderhoudt een zeker contact met het zadel van
de zit tot het binnendijbeen. Licht contact wordt onderhouden
met zadel en paard door de knie en midden kuit. De knie wijst
naar voren en blijft in contact, zonder ruimte tussen de deel-
nemers knie en het zadel. De deelnemer wordt bestraft voor
een beenpositie die te ver voor of achter de verticale been-
positie licht. Ongeacht het type stijgbeugel mag de deelnemer
de voet tot aan de hak in de beugel steken of met de bal van
de voet in het midden van de stijgbeugel. De teen wijst naar
voren of licht naar buiten met de enkels recht of licht gebogen.
Rijden met alleen de teen in de beugels wordt bestraft. De
deelnemers die gedurende de gehele proef de juiste houding
kunnen bewaren verdienen pluspunten. Als rijden zonder
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stijgbeugels wordt gevraagd moet dezelfde correcte houding
die hiervoor beschreven is behouden blijven. Beide armen
en handen worden op een rustige en ontspannen manier
gehouden met de bovenarm in dezelfde rechte lijn als het
bovenlichaam. De teugelarm is gebogen in de elleboog met
de onderarm een lijn vormend van de mond van het paard tot
de elleboog. De vrije hand en arm mag op dezelfde manier
worden gehouden als de teugelarm of recht naar beneden
langs de zij. Overdreven pompen met alswel het overdreven
stijf houden van de vrije arm wordt bestraft. De pols van de
ruiter is recht en ontspannen met de hand ongeveer 30 tot 45
graden binnen de verticale lijn. De teugelhand wordt recht
boven of iets voor de zadelknop gehouden. De teugels zijn
zo op maat gemaakt dat een licht contact met de mond van
het paard ontstaat, en er zal niet meer dan een lichte hand-
beweging voor nodig zijn om het paard te controleren. Een
overdreven strakke of losse teugel wordt bestraft.

C. De hoofdpositie van de ruiter is met de kin op en naar
voren kijkend in de richting waarin men gaat. Overdreven
draaien van het hoofd naar het midden van de cirkel of naar
beneden naar de schouders of hoofd van het paard wordt
bestraft.

D. De deelnemer mag de andere deelnemers niet hinderen
die naast of voor hem rijden bij het werken in de hoefslag en
moet passeren aan de binnenzijde van de arena. Keert-
wendingen of wendingen om de achterhand in de hoefslag
worden altijd naar de binnenzijde van de arena uitgevoerd.

687. VERSCHIJNING VAN HET PAARD
Het paard moet er over het geheel genomen gezond en fit
uitzien en zwaar genoeg in verhouding met de grootte van
het paard. Een paard dat er sloom, stuurs, vermoeid, mager
of lethargisch uitziet wordt bestraft naar gelang de toestand
van het paard dit rechtvaardigt. Tuigage moet passend,
schoon en in goede conditie zijn.

688. UITVOERING
De deelnemer moet het werk precies, accuraat en gelijkmatig
en redelijk vlot uitvoeren. Het versnellen in de manoeuvres
verhoogt de moeilijkheidsgraad, nauwkeurigheid en precisie
mogen echter niet ondergeschikt worden aan snelheid. Deel-
nemers die het pattern traag uitvoeren en hun paard rijden
zonder voldoende impuls, verzameling, of vloeiend ritme
worden bestraft.

A. Het paard moet alle manoeuvres gewillig, kwiek en
gemakkelijk, met minimale zichtbare of hoorbare hulpen
uitvoeren. Op fouten in de uitvoering van het voorgeschreven
pattern, of hoge mate van ongehoorzaamheid, volgt geen
diskwalificatie maar deze moeten wel streng bestraft worden 
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en de deelnemer mag niet boven een deelnemer worden
geplaatst die het pattern correct heeft gereden. Overdreven
trainen of beleren, of opzettelijk mishandelen door een deel-
nemer is reden voor diskwalificatie.

B. Het paard moet recht gaan, ongehinderd, en in een passend
ritme voor de voorgeschreven gang. Overgangen moeten
gelijkmatig zijn en stipt in het pattern en op de hoefslag
(on the rail). En moeten uitgevoerd worden wanneer er om
gevraagd wordt tijdens het werken op de hoefslag. Het hoofd
en de hals van het paard moeten recht zijn en in lijn met het 
lichaam als rechte lijnen worden gereden, en licht naar
binnen gesteld op gebogen lijnen en cirkels. Cirkels moeten
rond zijn en uitgevoerd worden in passende snelheid, en
grootte, op de plaats waar het pattern dat vereist. De
contragalop moet gelijkmatig uitgevoerd worden met geen
veranderingen in pas, snelheid of ritme, of er moet om
gevraagd worden in het pattern.

C. De stop moet recht, vierkant, stipt, gelijkmatig en met 
een vlug reagerend paard dat een rechte lichaamshouding 
bewaart tijdens de manoeuvre. De achterwaarts moet
gelijkmatig en snel reagerend gaan.

D. De wendingen moeten gelijkmatig en ononderbroken zijn.
Als er een wending om de achterhand wordt uitgevoerd moet
het paard draaien om het binnenachterbeen en overstappen
met de voorbenen. Een rollback is een stop en een wending
van 180 graden over de hakken zonder pauze daartussen.
Achteruit lopen tijdens het wenden moet in hoge mate 
bestraft worden.

E. Het paard stapt met voor- en achterbenen over bij het uit-
voeren van de zijpas, het wijken voor het been, en bij het
rijden op twee hoefslagen. De zijpas moet worden uitgevoerd
met een paard dat een rechte lichaamshouding bewaart
terwijl het zich zijdelings in de aangegeven richting verplaatst.
Bij het wijken voor het been beweegt het paard zich voor-
waarts en zijdelings in een schuine lijn met het lichaam
gebogen tegengesteld aan de richting die hij gaat. Bij het
rijden op twee hoefslagen verplaatst het paard zich voor-
waarts en zijdelings op een schuine lijn met het lichaam
recht, of gebogen in de richting die het gaat.

F. Een eenvoudige, of vliegende galopwissel moet worden
uitgevoerd in het exacte aantal passen dat wordt aangege-
ven en/of op de aangegeven plaats. Een eenvoudige galop-
wissel wordt uitgevoerd door vanuit de galop terug te gaan
naar de stap of draf en na een tot drie passen aan te sprin-
gen in de andere galop. Vliegende galopwissels voor- en
achter gelijktijdig. Beide manieren moeten gelijkmatig en op
het juiste moment worden uitgevoerd.
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G. Houding van de ruiter en de uitvoering van ruiter en paard
op de hoefslag (on the rail) moeten worden overwogen in de
uiteindelijke plaatsing.

689. FOUTEN
Fouten kunnen leiden tot puntenaftrek. 0-score of
diskwalificatie volgens onderstaand overzicht:

A. 3 strafpunt:
- Gangonderbreking in stap of jog/trot t/m 2 passen/4 stappen
- Tussen 1/8 en ¼ teveel of te weinig draaien
- Aanraken van de pylon

B. 5 strafpunten:
- Niet uitvoeren van de juiste gang of niet stoppen binnen 3
meter van het aangewezen punt

- Verkeerde galop of gangonderbreking in de galop
(behalve als een verkeerde galop gecorrigeerd wordt)

- Gangonderbreking in stap of jog/trot meer dan 2 passen/4
stappen

- Verlies van stijgbeugel (zool van de laars verliest contact
met de stijgbeugel in alle gangen inclusief backup)

- Hoofdhouding te laag en/of duidelijk achter de loodlijn
duidend op intimidatie

- Duidelijk naar beneden kijken om de juiste galop te bepalen

C. 10 strafpunten:
- Verlies van een teugel
- Gebruik van de vrije hand om angst te veroorzaken of te
belonen

- Vasthouden aan het zadel
- Aanwijzingen geven met het uiteinde van de romal
- Ernstige ongehoorzaamheid en/of tegenstand van het paard    

zoals steigeren, bokken of schrapen
- Het slaan van het paard naar andere paarden, deelnemers 

of de jury

D. 0-score (geen plaatsing):
- Parcoursfout: pylon omgooien, verkeerde kant van de

marker rijden, niet de juiste gang tonen, manoeuvres weg-  
laten of toevoegen waaronder meer dan ¼ draai teveel of te 
weinig draaien

- Val van ruiter en/of paard
- Niet toegestaan gebruik van de hand(en) aan de teugel(s)
- Illegaal harnachement

Diskwalificatie (geen plaatsing):
- Het niet dragen van of het niet zichtbaar zijn van het juiste 

startnummer
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- Opzettelijk mishandelen
- Overdreven beleren of trainen
- Het gebruik van verboden uitrusting
- Te laag dragen van het hoofd (voortdurend punt van het 

oor lager dan de schoft) 
- Voortdurend te diep gebogen hals of knik in de nek waar-

door de neus achter de loodlijn gedragen wordt 

SHOWMANSHIP AT HALTER

700. Het voorbrengen geschied individueel en de deelnemer
word beoordeeld op de manier van presentatie. De jury
beoordeeld het vermogen van de deelnemer het paard te
presenteren; het paard is hierbij slechts een hulpmiddel.

De houding van de deelnemer moet evenwichtig zijn, vol
vertrouwen, beleefd en te allen tijde sportief. Het paard moet
er netjes en verzorgd uitzien. Het pattern moet vlot, netjes en
nauwkeurig afgewerkt worden.

701. Alle deelnemers mogen naar keuze van de jury
beoordeeld worden vanuit een individuele binnenkomst of
vanuit een line-up. Een pattern kan de volgende
manoeuvres bevatten:

1. leid het paard vanuit de walk, jog, trot of extended trot 
2. achterwaarts in een rechte of gebogen lijn 
3. een combinatie van rechte en gebogen lijnen 
4. stop 
5. 90° (¼), 180° (½), 270° (¾), 360° (helemaal rond) draai 

of een combinatie of meerdere draaien 
6. een set-up, het paard vierkant neerzetten ter inspectie. 

702. Nette westernkleding moet gedragen worden. Kleding
en persoon dienen netjes en schoon te zijn. 
De houding van de deelnemer moet evenwichtig zijn, vol ver-
trouwen en ten allen tijde sportief. Hij moet snel fouten her-
kennen en hier vlot op reageren. De deelnemer moet zijn
paard blijven showen gedurende de hele proef. 
De deelnemer moet rechtop en natuurlijk bewegen, geen ge-
maakte indruk maken.

703. Het leiden van het paard, het achterwaarts gaan, het
draaien en het vierkant zetten (set up) gebeurt vanaf de lin-
kerzijde van het paard. De leadrope word in de rechterhand
gehouden nabij het halster met het losse stuk netjes en los-
jes opgerold in de linkerhand, behalve wanneer er door de
jury gevraagd wordt de tanden van het paard te laten zien.

Zie ook regel 413, lijnvoering bij paarden aan de hand.
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Het vrije gedeelte van de leadrope mag niet te strak gerold of
gevouwen worden.

Bij het leiden dient de deel-
nemer zich ter hoogte van het
midden tussen het oog van
het paard en halverwege zijn
nek te bevinden. Beide armen
horen gebogen te zijn vanaf
de elleboog en de elleboog
dient losjes tegen het lijf aan
te liggen, de onderarmen in
een natuurlijke positie. De
hoogte van de armen verschilt
met de hoogte van het paard maar de armen mogen niet
vooruit gestrekt zijn met de ellebogen gestrekt.

De positie van de deelnemer
bij de turn naar rechts is
dezelfde als bij het leiden
behalve dat hij zich dient te
draaien met zijn gezicht naar
het hoofd van het paard toe
om het paard van zich weg te
laten draaien.

Een draai naar links is 
niet toegestaan!

Bij de set up staat de deel-nemer ter hoogte van het oog en
de neus van het paard, en verlaat het hoofd van het paard
niet. Het onderstaande is een geïllustreerde handleiding waar
de deelnemer zich behoord te bevinden ten tijde van de in-
spectie.

- Is de jury in I, dan is de deelnemer in IV, Gaat de jury naar 
II, dan gaat de deelnemer naar I.
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- Gaat de jury naar III, dan gaat de deelnemer terug naar IV

- Gaat de jury naar IV, dan gaat de deelnemer weer naar I

De deelnemer staat in een positie die veilig is voor hem en
voor de jury!

De positie van de deelnemer mag het gezichtsveld van de
jury niet doorkruisen. Wanneer de jury rondom het paard
loopt dient de deelnemer met weinig stappen zich te bewe-
gen voor het paard langs. Hij neemt dezelfde positie aan de
rechterkant van het paard aan als aan de linkerkant. 

De deelnemer mag nooit recht voor het paard staan.

De deelnemer mag het paard niet aanraken of duidelijke
signalen geven met de voeten tijdens de set-up.
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Bij het achterwaarts gaan
draait de deelnemer zich om
op de plek naast het paard,
ter hoogte van het oog en hal-
verwege de nek, van zijn lei-
dende positie af, kijkend in de
richting van de achterhand
van het paard met zijn rech-
terarm voor de borst gevou-
wen. De deelnemer loopt
voorwaarts terwijl het paard
achterwaarts loopt. 

704. De vacht van het paard moet schoon, goed geborsteld en
in goede conditie zijn. De manen, de staart en de voorlok
mogen niet versierd zijn met lintjes e.d., maar mogen wel ge-
vlochten of in staartjes gebonden zijn. De lengte van de manen
mag variëren zolang ze maar netjes, schoon en klitvrij zijn. De
manen moeten wel op één lengte zijn. De bridlepath, de lange
haren aan het hoofd en aan de benen mogen geschoren zijn
(regel 278). De hoeven moeten netjes bekapt zijn, de hoefijzers
en -nagels moeten goed zitten. De hoeven moeten schoon zijn,
zij mogen zwart of glimmend gemaakt worden, maar mogen
ook natuurlijk geshowd worden. Het halster moet er netjes ver-
zorgd uitzien en moet goed passen.

705. De deelnemer doet de proef precies vloeiend en vlot. Een
hogere snelheid maakt het moeilijker, maar precisie mag niet
ten koste gaan van snelheid. Het paard moet het stoppen, ach-
terwaarts gaan, draaien en leiden vloeiend en zonder verzet
kunnen doen. Het paard moet recht naar de jury toe en van de
jury af geleid worden met een redelijke snelheid in de voorge-
schreven gang. Het paard zijn hoofd en hals moeten recht en in
lijn met zijn lichaam zijn. De stop moet recht, prompt en vloei-
end zijn met zijn lichaam recht. Het paard moet graag achter-
waarts gaan met zijn hoofd, hals en lijf in een rechte lijn. Bij een
draai van meer dan 90 graden naar rechts hoort het paard om
zijn rechterachterbeen te draaien, met zijn voorbenen over te
stappen met zijn linkervoorbeen voor zijn rechtervoorbeen
langs. Het paard moet bij de setup vlot vierkant neergezet wor-
den. De deelnemer hoeft een paard niet opnieuw neer te zetten
als deze vierkant stopt. 

706. De deelnemers algehele houding, uitstraling, zelf-
vertrouwen en positie tijdens de gehele proef, evenals de
fysieke uitstraling van het paard worden beoordeeld.

707. PUNTENTELLING
Punten worden toegekend op basis van 0 tot oneindig,
waarbij 70 punten een gemiddelde prestatie voorstelt. Het
parcours wordt door de jury in etappes verdeeld waarbij
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iedere deelnemer per etappe een score ontvangt die
opgeteld of afgetrokken wordt van de 70 punten. De
etappescore loopt van min 3 tot plus 3, waarbij: -3 extreem
slecht, -2 heel slecht, -1 slecht, 0 correct, +1 goed, +2 erg
goed, +3 uitmuntend.

De jury kent tevens een score toe voor houding/uitstraling.
Deze score loopt van 0 (onder gemiddeld) tot 5 (excellent)
waarbij 2 een gemiddelde prestatie voorstelt.

Een deelnemer moet minstens 56 punten halen om in
aanmerking te komen voor plaatsing.

708.  Fouten kunnen leiden tot puntenaftrek. 0-score of
diskwalificatie volgens onderstaand overzicht:

A. 3 strafpunt:
- Gangonderbreking in stap of jog tot 2 passen/4 stappen
- Teveel of te weinig draaien tot 1/8
- Aanraken van een pylon
- Wegglijden met het pivotbeen
- Optillen van pivotbeen en terugplaatsen op dezelfde plek
- Optillen van een been tijdens de setup en terugplaatsen

op dezelfde plek tijdens de presentatie

B. 5 strafpunten:
- Niet uitvoeren van de juiste gang of niet stoppen binnen 3

meter van het aangewezen punt
- Gangonderbreking in stap of jog meer dan 2 passen/4 

stappen
- Splitten van de pylon (pylon tussen deelnemer en paard)
- Uit de draai wegstappen met het pivotbeen of significant

bewegen met de achterhand tijdens de draai
- Wegstappen uit de setup tijdens presentatie
- Op rust staan in de set-up
- Tussen 1/8 en ¼ teveel of te weinig draaien

C. 10 strafpunten:
- Deelnemer staat niet in de juiste positie tijdens inspectie
- Deelnemer raakt het paard aan, of schopt- of wijst met

voet naar been van het paard tijdens set-up
- Direct vóór het paard staan
- Verliezen van het contact met de leadline, of 2 handen aan de 

leadline, of de ketting vasthouden
- Ernstige ongehoorzaamheden zoals: steigeren, met de

voorbenen schrapen, schoppen naar andere paarden,
deelnemers of jury, het constant cirkelen rond de deelnemer of 
het gooien met het hoofd
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D. 0-score (geen plaatsing):
- Parcoursfout: pylon omgooien, verkeerde kant van de

pylon gaan, niet de juiste gang tonen, manoeuvres
weglaten of toevoegen waaronder meer dan ¼ draai
teveel of te weinig draaien

- Val van ruiter en/of paard
- Paard loslaten/controle verliezen
- Illegaal harnachement

Diskwalificatie (geen plaatsing):
- Het niet goed zichtbaar dragen van startnummer
- Het verliezen van controle over het paard, zodat de proef 

een gevaar veroorzaakt voor andere deelnemers, paarden 
of jury, als ook het paard loslaten 

- Mishandeling 
- Scholing of training of het gebruik van hulpmiddelen

(aanstekers, hooi, zand, scherpe voorwerpen ed.) 

IN HAND TRAIL

720. In dit onderdeel wordt de verrichting van het paard over
hindernissen beoordeeld, met nadruk op opvoeding, gehoor-
zaamheid aan de begeleider, en kwaliteit van de beweging.
Paarden worden beloond die de hindernissen stijlvol en vlot
overwinnen, mits dat niet ten koste gaat van de zuiverheid.
Paarden dienen beloond te worden voor het tonen van
aandacht voor de hindernissen, voor het zelfstandig vinden
van hun weg door het pattern als de hindernissen dat toe-
staan, en voor het gewillig gehoorzamen aan de hulpen van
de begeleider bij moeilijke hindernissen. Paarden worden
bestraft voor onnodige vertragingen tijdens het naderen of
overwinnen van een hindernis. Paarden die kunstmatig
gedrag vertonen worden bestraft.

721. Van de paarden wordt geen werk in de hoefslag vereist.
Het pattern moet zodanig ontworpen zijn, dat ieder paard de
twee gangen walk en jog, als onderdeel van het werk
ergens tussen de hindernissen moet tonen, waarbij de
kwaliteit van de beweging en de cadans betrokken moeten
worden in de score van de manoeuvre. Op de route tussen
de hindernissen dient het paard in balans te zijn, met het
hoofd en de hals in een ontspannen, natuurlijke positie, met
de punt van de oren niet lager dan de schoft. Het hoofd mag
niet achter de loodlijn gedragen worden, waarmee intimidatie
gesuggereerd wordt, noch mag de neus overdreven naar
voren steken, waarmee weerstand gesuggereerd wordt. De
gangen tussen de hindernissen worden door de jury bepaald.
Bij alle hindernissen waarbij met een vrije hand gewerkt moet
worden (pick-up, hek, sidepass etc) moet het geleidetouw of
de -riem in één hand gehouden worden. Dit samen nemen
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dient direct vóór- en weer terug direct ná de hindernis plaats
te vinden. Het aanraken van het paard, anders dan bij
sidepass, en iedere afwijking van de voorgeschreven positie
en houding die niet in het pattern wordt voorgeschreven, dan
wel door de hindernis wordt vereist, wordt beoordeeld als een
versterkte hulp en komt in de score tot uitdrukking. Het is toe-
gestaan om stemhulpen te geven waarbij commando's op
fluistersterkte als normaal beschouwd worden.

De in regel 724 vermelde strafpunten gelden voor zowel de
gedragingen van het paard als die van de begeleider.

722. Het pattern dient ten minste één uur voor de geplande
aanvang van het onderdeel bekend gemaakt te worden.

723. Punten worden toegekend op basis van 0 tot oneindig,
waarbij 70 punten een gemiddelde prestatie voorstelt. Voor
iedere hindernis ontvangt het paard een hindernisscore die 
opgeteld of afgetrokken wordt van 70, en kan het paard
strafpunten oplopen die van de 70 afgetrokken worden. De
hindernisscore loopt van plus 1½ tot min 1½: -1½ extreem
slecht, -1 heel slecht, -½ slecht, 0 correct, +½ goed, +1 erg
goed, +1½ uitmuntend. Hindernisscores dienen apart van
strafpunten bepaald en toegekend te worden. Een deelnemer
moet minstens 56 punten halen om in aanmerking te komen
voor plaatsing.

724. Strafpunten worden als volgt per gebeurtenis toegekend:

0-Score:
- In een andere volgorde uitvoeren van de hindernissen dan

is voorgeschreven 
- Geen poging doen een hindernis te overwinnen 
- Defect aan het harnachement dat vertraging in de uitvoer 

van het pattern veroorzaakt 
- Overdreven of herhaaldelijk aanraken van het paard 
- Paard aanraken met het geleidetouw of riem 
- Vallen van paard en/of begeleider 
- Niet op de juiste plaats of vanuit de juiste richting een

hindernis binnengaan, verlaten of bewerken, waaronder 
meer dan 90° te veel draaien tijdens de uitvoering van een
hindernis

- Afwijken van de juiste lijn tussen de hindernissen 
- Een hindernis overwinnen op een andere manier dan

beschreven 
- Buiten de grenzen van het pattern gaan 
- Derde cumulatieve weigering, steigeren, of poging om een

hindernis te vermijden door te vluchten of meer dan twee
passen (4 stappen) er van weg te lopen, achteruit lopen, 
meer dan 90 graden wegdraaien bij het benaderen van 
een hindernis of duidelijk niet reageren op de hulpen
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- Niet de juiste gang tonen waar het is voorgeschreven 
- Paard aan de verkeerde kant geleiden 
- Het geleidetouw of de -riem in één hand houden (tenzij bij 

de hindernis met de vrije hand gewerkt moet worden
(pick-up, hek, sidepass etc.)), danwel binnen de hindernis 
het geleidetouw of de -riem van hand wisselen. 

- Het halster vastnemen 
- Het loslaten van het paard 
- Het wijzigen (waaronder verplaatsen, verschuiven) van 

(delen van) een hindernis door de begeleider 
- De volgende fouten, die plaats vinden op de lijnen tussen 

de hindernissen, zijn reden voor diskwalificatie, behalve in 
de klassen L5 en L4, waar 5 strafpunten worden
toegekend: 
o te laag dragen van het hoofd (voortdurend punt van het 

oor lager dan de schoft) 
o voortdurend te diep gebogen hals of knik in de nek 

waardoor de neus achter de loodlijn gedragen wordt 

½ strafpunt: 
- Iedere zachte tik tegen een balk, stok, pylon, hindernis, 

plant of onderdeel van een hindernis 
- Aarzelen of wachten terwijl dat niet gevraagd is (freeze up)

1 strafpunt: 
- Iedere harde tik tegen- of stappen op een balk, stok, 

pylon, hindernis, plant of onderdeel van een hindernis 
- Verkeerde gang of uit de gang vallen gedurende twee of 

minder passen 
- Beide voor- of achtervoeten in een ruimte bestemd voor 

een enkele voet 
- Ruimte overslaan of niet stappen in bestemde ruimte
- Een onjuist aantal passen bij de walk- of jog-over hindernis 

3 strafpunten: 
- Verkeerde gang of uit de gang vallen gedurende meer dan

twee passen 
- Omgooien van een verhoogde balk, pylon, barrel, plant of 

een hindernis ernstig verstoren 
- Buiten de grenzen van een hindernis stappen, van- of uit 

een hindernis vallen of springen, met één voet vanaf het 
moment dat de voet binnen de hindernisgrenzen is
geweest, waar onder inbegrepen het missen met één voet 
van één element van een walk- of jog-over hindernis 

5 stafpunten: 
- Laten vallen van een object dat meegevoerd had moeten 

worden 
- Eerste of tweede cumulatieve weigering, steigeren, poging 

om een hindernis te vermijden door te vluchten, meer dan 
twee passen (4 stappen) er van weg te lopen, achteruit
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lopen, meer dan 90 graden wegdraaien tijdens het benade-
ren van een hindernis of duidelijk niet reageren op de hulpen 

- Hek loslaten of touw-hek laten vallen indien dit niet is
voorgeschreven 

- Niet met het gezicht in de richting van de achterhand bij de
backup. 

- Met een hand belonen of angst bewerkstelligen 
- De ketting van het geleidetouw of de -riem vasthouden 
- Buiten de grenzen van een hindernis stappen, van- of uit 

een hindernis vallen of springen, met meer dan één voet 
vanaf het moment dat de voet binnen de hindernisgrenzen
is geweest, waar onder inbegrepen het missen met meer 
dan één voet van één element van een walk- of jog-over 
hindernis

- Vóór het paard staan 
- Duidelijke ongehoorzaamheid (slaan, bokken, steigeren, 

staken) 
- Een hindernis niet afmaken. 1 poging en dan een hinder-

nis overslaan leidt automatisch tot 2 keer 5 strafpunten

De volgende fouten, die plaats vinden op de lijnen tussen de
hindernissen, tellen naar rato mee:
- hoofd te hoog gedragen 
- hoofd te laag gedragen (punt van oor lager dan de schoft) 
- te diep gebogen hals of knik in de nek waardoor de neus 

achter de loodlijn gedragen wordt 
- neus overdreven naar voren 

725. De wedstrijdleiding moet zich realiseren dat het niet de
bedoeling is om een hinderlaag voor het paard aan te leggen
of om eliminatie te laten plaatsvinden door te moeilijke
opgaven. Alle patterns en hindernissen dienen ontworpen
c.q. geconstrueerd te zijn op het voorkomen van ongevallen.
Indien een moeilijk pattern opgesteld wordt, dient de junior
trail minder moeilijk te zijn. Bij het opmeten van de afstanden
en ruimtes in- en tussen de hindernissen geldt de afstand
midden-van-de-voet tot midden-van-de-voet over de route die
het paard geacht wordt te volgen. Er dient voldoende ruimte
beschikbaar te zijn zodat de jury de gangen van het paard
kan beoordelen.

726. Na iedere deelnemer dient het pattern in de oor-
spronkelijke staat te worden teruggebracht. Bij een
combinatie van hindernissen mag het pattern pas weer
in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht nadat
de deelnemer klaar is met het hele pattern.

727. Een pattern bestaat uit minstens zes hindernissen,
waarvan drie gekozen moeten worden uit de lijst van
verplichte hindernissen en minstens drie verschillende
andere uit de lijst van optionele hindernissen.
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728. Verplichte hindernissen:
1. Openen, doorgaan en sluiten van een hek. Het hek niet 

meer onder controle hebben wordt bestraft. Het hek mag 
geen gevaar opleveren voor begeleider en paard. Indien het 
hek een metalen, plastic of houten steunbalk onder de ope-
ning heeft, dienen de deelnemers voorwaarts door het hek 
te gaan. Het bedienen van het hek met de linkerhand, vanaf 
de linkerkant van een combinatie verdient de voorkeur.

2. Gaan over minstens 4 balken of stangen. Deze kunnen 
op een rechte lijn, in een bocht, zigzag of verhoogd liggen.
De afstand tussen de balken moet gemeten worden over 
de lijn die het paard geacht wordt te lopen. Alle verhoogde
elementen dienen in een houder geplaatst of anders
bevestigd te worden zodat zij niet kunnen rollen. 
De hoogte dient gemeten te worden tussen de bodem en 
de bovenzijde van het element. De afstand tussen de ele-
menten is als onderstaand, of in veelvouden hiervan: 
- Walk: 40 - 60 cm; verhoging maximaal 30 cm,

verhoogde elementen dienen minimaal 55 cm uit
elkaar te liggen 

- Jog: 90-105 cm; verhoging maximaal 20 cm 

3. Achterwaarts hindernis. De breedte van de doorgang dient
minimaal 50 cm mèèr te zijn dan de minimale maat in de 
lijst der verrichtingen. Indien verhoogd, dient de doorgang
minstens 55 cm mèèr te zijn dan de minimale maat in de
lijst der verrichtingen. Van deelnemers mag niet gevraagd 
worden om achterwaarts over stationaire obstakels, zoals 
houten palen of metalen stangen, te gaan. De begeleider 
mag binnen of naast de hindernis lopen. 
- Achterwaarts om- en tussen minstens drie pylonnen door 
- Achterwaarts door een "L”, “V”, “U”, rechte lijn, of gelijk-

soortig gevormd pattern. De balken die het figuur
vormen mogen niet meer dan 60 cm verhoogd worden. 

729. Optionele hindernissen:
- Sloot (greppel), beek of vastgelegd folie dat niet kan

wapperen waarbij een metalen bodem of gladde bodem 
verboden is. 

- Slalom rond pylonnen in walk of jog, de begeleider loopt 
binnen de hindernis. 

- Een voorwerp verplaatsen, dat redelijkerwijze bij een
buitenrit ook meegenomen zou kunnen worden. 

- Het oversteken van een houten brug (afmetingen:
minimaal 140 cm breed en aanbevolen lengte minimaal 
180 cm). De brug moet stabiel en veilig zijn. Van de deel-
nemers mag uitsluitend gevraagd worden om in walk over 
de brug te gaan. 

- Aan- en/of uittrekken van een regenjas of cape. 
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- Het legen of vullen van een brievenbus. 
- Zijwaarts naar rechts over een hindernis gaan (max. 30 

cm verhoogd). 
- Vierkant van balken uit telkens 4 balken van min. 240 cm. 

Iedere deelnemer moet over een balk dit vierkant binnen-
gaan, als alle vier voeten en de begeleider in het vierkant 
staan een draai als aangegeven maken, en het vierkant 
verlaten. 

- Het geleidetouw of de -riem op de grond leggen, een cirkel
rond het paard lopen, en het geleidetouw of de -riem weer 
opnemen (ground-tie). 

- Een turn naar links is maximaal 90 graden, een turn naar 
rechts mag groter zijn. 

- Sidepass is alleen toegestaan naar rechts 
- Andere veilige en uitvoerbare hindernissen die men

redelijkerwijze bij een rit in de natuur kan tegenkomen en 
die door de jury zijn toegestaan. 

- Een combinatie van twee of meer hindernissen is
toegestaan. 

730. Onaanvaardbare hindernissen:
- (Auto-)banden 
- Dieren 
- Huiden 
- PVC buizen 
- Sprongen 
- Kantelende of bewegende bruggen 
- Water met drijvende of bewegende onderdelen
- Vlammen, rookveroorzakers, brandblussers, etc. 
- Zodanig verhoogde balken of palen dat ze kunnen

wegrollen 

731. De jury dient het pattern te inspecteren en heeft het
recht én de plicht om het pattern aan te passen: de jury mag
hindernissen verwijderen of wijzigen indien hij die
onveilig of onredelijk acht. Indien een hindernis op welk
moment dan ook in ogen van de jury niet (meer) veilig is,
dient de hindernis hersteld of uit het pattern geschrapt te wor-
den. Indien het niet gerepareerd kan worden en deel-
nemers hebben het pattern al gelopen, dan vervallen de
score en strafpunten van die deelnemers bij de defecte
hindernis.

732. Voor de In Hand Trail in de klassen L5 en L4 kent de
WRAN een aantal verplichte voorgeschreven patterns. Deze
worden beschikbaar gesteld via de website van de WRAN
(www.wran.nl).

De jury besluit na de 2e hindernis (stilstaan in het vierkant) of
het verantwoord is om de combinatie door te laten gaan. De
jury baseert zijn besluit op de mate van controle die de
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deelnemer over het paard heeft in de stap en de rust en ge-
hoorzaamheid van het paard bij het stilstaan. Indien de deel-
nemer niet verder mag gaan, krijgt de deelnemer een
0-score en dient hij de arena te verlaten. 

In L5 mag het hek niet worden gesloten.

733. Zie regel 413 voor extra informatie over de lijnvoering bij
paarden aan de hand. 

RANCH RIDING

750. Het onderdeel moet de veelzijdigheid, de werkwilligheid
en de voorwaartse beweging in arbeidstempo van het Ranch-
paard weerspiegelen. De verrichtingen van het paard moeten
voldoen aan de vereisten van een Ranchpaard in het vrije veld. 

Beoordeeld wordt de capaciteit van het paard om ten allen 
tijden controleerbaar te blijven, ook bij snellere gangen.
Gewillig en gehoorzaam aan de hulpen staan moet beloond
worden. Een licht contact van de ruiter met het bit wordt be-
loond; een lang doorhangende- of voortdurend aangenomen
teugel is niet gewenst. Het gedrag van het paard en de kwali-
teit van de gangen zijn doorslaggevend.

1. De gangen dienen in takt en harmonische voorwaartse 
drang getoond te worden. De overgangen dienen geba-
lanceerd en vloeiend te worden uitgevoerd.

2. Er geldt geen maximum tijd voor de proef.
3. Natuurlijke hindernissen mogen gebruikt worden.
4. In Extended Trot is lichtrijden of verlichte zit toegestaan.
5. De horn van het zadel mag aangeraakt en vastgehouden 

worden.

Op de website van de WRAN (www.wran.nl) staan de voorge-
schreven patterns m.b.t. het onderdeel Ranch Riding.

751. Voorgeschreven manoeuvres:
1. Walk, Trot, Lope op beide handen;
2. Extended Trot, Extened Lope op minstens één hand
3. Stop
4. Back up

752. Optionele manoeuvres (minstens 3):
1. Side pass
2. 1 tot 4 spin(s) naar beide zijden
3. Vliegende- of eenvoudige galopwissel naar beide zijden
4. Walk, Trot of Lope over balken (afstanden: 70 cm,

105 cm, resp. 210 cm)
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753. Keuzehindernissen: verdere manoeuvres of hindernis-
sen die volgens het regelboek zijn toegestaan. Het pattern
moet door de jury goedgekeurd worden.

754. De uitrusting dient die van een werkpaard te
weerspiegelen. Zoals:

1. Een lasso mag meegevoerd worden
2. Tapaderos zijn toegestaan
3. Gamasches zijn toegestaan
4. Beenbeschermers zijn toegestaan
4. Extensions, kunststaarten, ingevlochte manen, gezwarte 

hoeven en showzadel met zilver zijn wel toegestaan, 
maar niet gewenst.

755. De basis voor de puntentoekenning ligt bij 70 punten.
De losse manoeuvres worden gewaardeerd in stappen van
een ½ punt tussen een minimum van -1½ en een maximum
van +1½, waarbij 0 staat voor correct. Een deelnemer moet
minstens 56 punten halen om in aanmerking te komen voor
plaatsing.

A. 0-score (0 punten, komt niet voor plaatsing aanmerking, 
mag in geval van voorrondes wel naar finale):

1. Meer dan 1 vinger tussen de teugels (bij eenhandige
teugelvoering en gebruik van split-reins)

2. Bij eenhandige teugelvoerig dient de teugel steeds in
dezelfde hand te blijven, behalve als een wisseling 
van de teugelhand uitdrukkelijk is toegestaan om een 
trail hindernis te overwinnen. Is het hek de laatste hin-
dernis in het pattern, en is het pattern naar door-
rijden van het hek ten einde, dan mag het terugwisse-
len naar de teugelhand achterwege blijven. Bij het 
vervoeren- en/of omzetten van een voorwerp is het, 
ook bij tweehandige teugelvoering, niet toegestaan 
het voorwerp met de éne hand op te nemen en met 
de andere hand neer te zetten (extra teugelwissel), 
behalve als het uitdrukkelijk is toegestaan.

3. Het gebruik van de Romal op een andere manier dan 
in het regelboek is beschreven.

4. Uitvoeren van de manoeuvres in een andere volgorde
dan is voorgeschreven.

5. Weglaten van een manoeuvre.
6. Meer dan 1/4 wending te ver draaien.
7. Buiten de begrenzingsmarkeringen van het pattern

rijden.
8. Derde weigering in het totale pattern.
9. Geheel achterwege laten van een juiste lope of van 

een voorgeschreven gang.
10. Val van ruiter en/of paard.
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B. 1 Strafpunt:
1. Te lage snelheid per gang
2. Hoofd achter de loodlijn
3. Uit elkaar vallen (verlies van verzameling)
4. Gangonderbreking in walk of trot tot en met 2 passen / 

4 stappen
5. Split van de balk in lope

C. 3 Strafpunten:
1. Gangonderbreking in walk of trot gedurende meer dan

2 passen / 4 stappen
2. Gangonderbreking in de lope, behalve om een ver-

keerde galop te corrigeren
3. Verkeerde galop
4. Meer dan 2 sprongen in verkeerde- of overkruiste 

galop bij vliegende galopwissel, of meer dan 6 draf-
passen bij eenvoudige galopwissel

5. Lang doorhangende teugel
6. Eénvoudige wissel over walk.

D. 5 Strafpunten:
1. Grove ongehoorzaamheid (steigeren, bokken, 

uitslaan en/of bijten)
2. Weigering
3. Een manoeuvre niet geheel completeren

(het aanraken van balken en het minder dan 1/4 wen-
ding te ver draaien worden niet bestraft met penalties)

E. Diskwalificatie:
1. Bewust aanraken van de hals van het paard met het 

doel diens hoofd naar beneden te brengen, of gebruik 
van de vrije hand om het paard te intimideren of te
belonen.

2. Fouten in de uitrusting die tot een onderbreking in de 
uitvoering van het pattern leiden.

3. Voortdurend rijden met te lage halshouding (oorpun-
ten duidelijk lager dan de schoft), of met zodanig ge-
spannen nek dat de neus van het paard achter de 
loodlijn gedragen wordt.

RANCH TRAIL

760. In Ranch Trail moet een paard obstakels overwinnen
zoals een ranchpaard deze bij het dagelijkse ranchwerk kan
tegenkomen. Daarbij ligt de nadruk tijdens de proef op een
gewillig, flexibel en nageeflijk paard dat alle hindernissen
zonder weerstand overwint.

Het pattern moet bestaan uit obstakels waar een ranchpaard
tijdens het ranchwerk mee kan worden geconfronteerd.
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761. Toegestane deelnemers zijn ruiters uit de klassen L4 t/m
L1.

762. Paarden zijn toegestaan vanaf 4 jaar, hengsten alleen in
L2 en L1.

763. Toegestane uitrusting is conform de regels van de
WRAN met aanziens van het level waarin men rijdt. Chaps
(zoals shotgun, batwing, chinks, armitas, half chaps, etc.) zijn
toegestaan.

764. Het Ranch Trail pattern bestaat tenminste uit 6 hinder-
nissen en de gangen Walk, Trot en Lope. Het verdient de
voorkeur om een Ranch Trail pattern buiten op te bouwen
wanneer hiervoor de mogelijkheid is. Een Ranch Trail pattern
moet liefst in minder dan 4 minuten kunnen worden afgelegd.

De jury dient het pattern te inspecteren en heeft het recht én
de plicht om het pattern aan te passen: de jury mag hinder-
nissen verwijderen of wijzigen indien hij die onveilig of onre-
delijk acht. Indien een hindernis op welk moment dan ook in
ogen van de jury niet (meer) veilig is, dient de hindernis her-
steld of uit het pattern geschrapt te worden. Indien het niet
gerepareerd kan worden en deelnemers hebben het pattern
al gereden, dan vervallen de score en strafpunten van die
deelnemers bij de defecte hindernis.

765. De wedstrijdleiding moet zich realiseren dat het niet de
bedoeling is om een hinderlaag voor het paard aan te leggen
of om eliminatie te laten plaatsvinden door te moeilijke opga-
ven. Alle patterns en hindernissen dienen ontworpen c.q. ge-
construeerd te zijn op het voorkomen van ongevallen. Er
dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn zodat de jury de
gangen van het paard kan beoordelen.

766. Na iedere deelnemer dient het pattern in de oorspronke-
lijke staat te worden teruggebracht. Bij een combinatie van 
hindernissen mag het pattern pas weer in de oorspronkelijke
staat worden teruggebracht nadat de deelnemer klaar is met
het hele pattern.

767. Onaanvaardbare hindernissen:
- (Auto-)banden;
- Huiden;
- PVC buizen;
- Kantelende of bewegende bruggen;
- Waterhindernis met gladde bodem, drijvende of 

bewegende onderdelen;
- Vlammen, rookveroorzakers, brandblussers, etc.;
- Zodanig verhoogde balken of boomstammen dat ze

kunnen wegrollen.
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768. Verplichte hindernissen:
1.Rijden over niet meer dan 5 balken/boomstammen per 

hindernis. De hoogte dient gemeten te worden tussen de 
bodem en de bovenzijde van de balk of boomstam. De 
afstand tussen de balken/boomstammen is als onder-
staand, of in veelvouden hiervan:

- Walk over: maximaal 25 cm hoog, afstand 70 - 80 cm;
- Trot over:   maximaal 25 cm hoog, afstand 100 - 120 cm;
- Lope over: maximaal 25 cm hoog, afstand 200 - 220 cm.

2.Hek; openen, doorrijden en sluiten van een hek. Het hek 
mag geen gevaar opleveren voor ruiter en paard. Indien 
het hek een steunbalk onder de opening heeft, dienen de 
deelnemers voorwaarts door het hek te gaan;

3.Brug; het oversteken van een houten brug (aanbevolen 
minimum afmetingen: 90 cm breed en 180 cm lang). De 
brug moet stabiel en veilig zijn. Van de deelnemers mag 
uitsluitend gevraagd worden om in walk over de brug te 
gaan;

4.Achterwaarts gaan, eventueel tussen balken, boom-
stammen of pylonen;

5.Side pass; eventueel over een balk of boomstam,
maximaal 30 cm hoog.

769. Optionele hindernissen:
Optionele hindernissen mogen ingezet worden op voor-
waarde dat deze in het dagelijkse ranch werk kunnen worden
aangetroffen. Mogelijke hindernissen zijn (maar niet tot deze
beperkt):

- Sprong; in het midden minstens 35 cm en maximaal 60 cm 
hoog, het vasthouden van de saddlehorn is toegestaan;

- Levende dieren of "dummies" van dieren die kunnen voor
komen tijdens het ranch werk;

- Meenemen van een object (pick up en put down);
- Brievenbus;
- Trot om pylonen heen, afstand moet tenminste 3 meter 

zijn;
- Rijden door een natuurlijke geul of over verhoging;
- Lasso werpen (rope) op een dummy-voorwerp;
- Aantrekken van een (regen)jas;
- Opstijgen (met opstijgblok/kruk/trap);
- Rijden door een waterhindernis;
- Het openen van een hek te voet;
- Hoef optillen van het paard;
- Ground tie, bij gebruik van split reins het uiteinde van één

teugel op de grond leggen; bij gebruik van een romal mag 
een get down rope worden gebruikt (zie regel 409) of an-
ders de teugel aan één zijde van het bit losmaken en dit 
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uiteinde aan de andere zijde op de grond leggen; bij ge-
bruik van een bosal het geleidetouw van de mecate op de 
grond leggen;

- Voortslepen van een object met de lasso (rope drag).
Alleen voor L3 t/m L1.

770. Punten worden toegekend op basis van 0 tot oneindig,
waarbij 70 punten een gemiddelde prestatie voorstelt. Voor
iedere hindernis ontvangt het paard een hindernisscore die
opgeteld of afgetrokken wordt van 70, en kan het paard straf-
punten oplopen die van de 70 afgetrokken worden. De
hindernisscore loopt van plus 1½ tot min 1½: -1½ extreem
slecht, -1 heel slecht, -½ slecht, 0 correct, +½ goed, +1 erg
goed, +1½ uitmuntend. Hindernisscores dienen apart van
strafpunten bepaald en toegekend te worden. 
Een deelnemer moet minstens 56 punten halen om in aan-
merking te komen voor plaatsing. 

Een combinaties krijgt pluspunten wanneer deze een pattern
gewillig, attent, correct en efficiënt doorloopt. Takt en kwaliteit
van de gangen wordt meegenomen als onderdeel van de
manoeuvre score voor het eerstvolgende hindernis.

771. Strafpunten worden als volgt per gebeurtenis toegekend:

0-Score (komt niet voor plaatsing in aanmerking, mag in
geval van voorrondes wel naar finale):
- Meer dan 1 vinger tussen de teugels;
- Gebruik van twee handen aan de teugels, indien gereden 

wordt op een bit, of het wisselen van de teugelhand.
Wanneer eenhandig wordt gereden dan moet de ruiter
altijd met dezelfde hand de teugel vasthouden, tenzij het 
nodig is om de teugelhand te wisselen om een hindernis te 
overwinnen (1 x wisselen vooraf aan de hindernis en 1 x 
terug wisselen na de hindernis). Wanneer het hek de 
laatste hindernis is dan is het terug wisselen van de teugel-
hand niet noodzakelijk;

- Bij het meenemen of voortslepen van een object bij tweehan-
dige teugelvoering is het niet toegestaan om het object met 
de éne hand op te pakken en met het andere hand af te zet-
ten (wissel teugelhand), tenzij dit uitdrukkelijk is toegelaten;

- Gebruik van de romal anders dan is voorgeschreven in
regel 404;

- In een andere volgorde uitvoeren van de hindernissen dan 
is voorgeschreven;

- Geen poging doen een hindernis te overwinnen;
- Defect aan het harnachement;
- Vallen van paard en/of ruiter;
- Niet op de juiste plaats of vanuit de juiste richting een 

hindernis binnengaan, verlaten of bewerken, waaronder 
meer dan 90 graden te veel draaien tijdens de uitvoering;
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- Afwijken van de juiste lijn tussen de hindernissen;
- Een hindernis overwinnen op een andere manier dan 

beschreven;
- Buiten de grenzen (de daarvoor bestemde markeringen) 

van het pattern rijden;
- Derde cumulatieve weigering, steigeren, of poging om een 

hindernis te vermijden door te vluchten of meer dan twee 
passen (4 stappen) er van weg te lopen, achteruit lopen, 
meer dan 90 graden wegdraaien bij het benaderen van een
hindernis of duidelijk niet reageren op de hulpen;

- Niet de juiste galop of gang tonen waar het is voorgeschreven;
- De handgalop begeeft zich buiten de daadwerkelijke aan-

gegeven lijnen van het pattern;
- De volgende fouten, die plaats vinden op de lijnen tussen 

de hindernissen, zijn reden voor diskwalificatie, behalve in 
de klassen L5 en L4, waar 5 strafpunten worden toegekend:
o te laag dragen van het hoofd (voortdurend punt van het 

oor lager dan de schoft) 
o voortdurend te diep gebogen hals of knik in de nek 

waardoor de neus achter de loodlijn gedragen wordt. 

1 Strafpunt:
- Iedere aanraking tegen- of stappen op een balk, boom-

stam, pylon, hindernis, plant of (onder)deel van een hindernis;
- Verkeerde gang of uit de gang vallen in walk en jog tot en 

met 2 passen / 4 stappen;
- Beide voor- of achtervoeten in een ruimte bestemd voor 

een enkele voet. Wanneer de afstand van de ruimte een 
veelvoud is van de standaard afstand dan geldt dit veel-
voud ook voor het aantal stappen, passen of sprongen
gedurende de hindernis;

- Ruimte overslaan of niet stappen in bestemde ruimte;
- Split van de balk in lope. Een balk tussen de voor- of 

achterbenen nemen tijdens een galopsprong;
- Niet het juiste aantal passen bij de walk-, jog- of lope-over 

hindernis. Wanneer de afstand tussen de elementen een 
veelvoud is van de standaard afstand dan geldt dit veel-
voud ook voor het aantal stappen, passen of sprongen 
gedurende de hindernis;

- Bijten van het paard in een hindernis (hek, struik, etc.);
- Een stap zetten door het paard bij een ground tie, rope 

gooien of tijdens het opstijgen (behalve wanneer dit nodig 
is om het evenwicht te bewaren).

3 Strafpunten:
- Verkeerde gang of uit de gang vallen in walk en jog gedu-

rende meer dan 2 passen / 4 stappen (geheel achterwege 
laten van de juiste gang levert een 0-score op);

- Verkeerde galop, overkruist, of uit de galop vallen (behalve 
om een verkeerde galop te corrigeren), zowel als niet in het
pattern voorgeschreven galopwissels. Meer als 6 passen



in trot (draf) bij een eenvoudige galopwissel;
- Omgooien van een verhoogde balk, pylon, barrel, plant of 

een hindernis ernstig verstoren;
- Buiten de grenzen van een hindernis stappen, van- of uit 

een hindernis vallen of springen, met één voet vanaf het 
moment dat de voet binnen de hindernisgrenzen is ge-
weest (bv. achterwaarts, brug, zijwaarts, vierkant);

- Twee (2) tot drie (3) stappen zetten door het paard bij een 
ground tie, rope gooien of tijdens het
opstijgen;

- Geen lus (1 á 1,5 slag) gemaakt met de 
lasso om de saddlehorn tijdens het
voortslepen van een object (geen ‘dally’)

5 Strafpunten:
- Geen poging ondernemen om een hindernis te overwinnen

na de eerste keer weigeren van het paard;
- Eerste of tweede cumulatieve weigering, steigeren, poging 

om een hindernis te vermijden door te vluchten, meer dan 
twee passen (4 stappen) er van weg te lopen, achteruit 
lopen, meer dan 90 graden wegdraaien tijdens het benade-
ren van een hindernis of duidelijk niet reageren op de hulpen;

- Laten vallen van een object dat meegevoerd/voortgesleept 
had moeten worden;

- Hek loslaten of touw-hek laten vallen indien dit niet is voor-
geschreven;

- Buiten de grenzen van een hindernis stappen, van- of uit 
een hindernis vallen of springen, met meer dan één voet 
vanaf het moment dat de voet binnen de hindernisgrenzen 
is geweest (bv. achterwaarts, brug, zijwaarts, vierkant).

- Duidelijke ongehoorzaamheid (slaan, bokken, steigeren, 
staken);

- Een hindernis niet afmaken. 1 poging en dan een hinder-
nis overslaan leidt automatisch tot 2 keer 5 strafpunten;

- Met een hand belonen of angst bewerkstelligen.
- Meer dan 3 stappen zetten door het paard bij een ground 

tie, rope gooien of opstijgen.

HORSE AND DOG TRAIL

780. In het onderdeel Horse and Dog Trail wordt de verrich-
ting en gedrag beoordeeld van het paard als Trailpaard, van
de hond als gehoorzame begeleider en het harmonisch sa-
menwerken van ruiter, paard en hond.

781. Van de paarden wordt geen werk in de hoefslag vereist.
Het parcours moet zodanig ontworpen zijn, dat ieder paard
de drie gangen walk, jog en lope als onderdeel van het werk
ergens tussen de hindernissen moet tonen, waarbij de kwali-
teit van de beweging en de cadans betrokken moeten wor-
den in de score van de manoeuvre. Op de route tussen de
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hindernissen dient het paard in balans te zijn, met het hoofd
en de hals in een ontspannen, natuurlijke positie, met de punt
van de oren niet lager dan de schoft. Het hoofd mag niet ach-
ter de loodlijn gedragen worden, waarmee intimidatie 
gesuggereerd wordt, noch mag de neus overdreven naar
voren steken, waarmee weerstand gesuggereerd wordt. 

782. Het parcours dient ten minste één uur voor de geplande
aanvang van het onderdeel bekend gemaakt te worden. Als
parcours kan het bestaande Trailparcours van het betref-
fende level gebruikt worden. Indien een Ranch Trail parcours
beschikbaar is, verdient dat de voorkeur. Voor de hond wor-
den maximaal 2 extra hindernissen opgebouwd.

783. Verplichte hindernissen
Volgens 648 - 651. Voor de hond wordt minimaal één hinder-
nis naar keuze toegevoegd (bv een sprong, op een podium of
in een box af-leggen, door een sluis sturen).

784. Punten worden voor de verrichtingen van het paard en
de hond toegekend op basis van 0 tot oneindig, waarbij 70
punten een gemiddelde prestatie voorstelt. Voor iedere hin-
dernis ontvangen zowel het paard als de hond een hinder-
nisscore die opgeteld of afgetrokken wordt van 70, en
kunnen het paard en de hond strafpunten oplopen die van de
70 afgetrokken worden.

De hindernisscore loopt voor het paard en de hond van plus
1½ tot min 1½. Beide ontvangt een eigen score, apart van el-
kaar in stappen van ½ punt: +1½ excellent, +1 zeer goed,
+½, goed, 0 correct, -½ slecht, -1 heel slecht, -1½ extreem
slecht. Hindernisscores worden apart van strafpunten be-
paald en toegekend. Een deelnemer moet minstens 56 pun-
ten halen om in aanmerking te komen voor plaatsing.

785. Uitvoering van de hindernissen/manoeuvres:
- Aan- en aflijnen: bij binnenkomst is de hond aangelijnd. 

Voor de eerste hindernis wordt de hond afgelijnd. Als de 
hond vanaf het paard afgelijnd wordt, mogen de teugels 
op de hals van het paard gelegd worden. Als de ruiter af-
stijgt, mogen de teugels aan het zadel bevestigd worden.
Na de laatste hindernis stijgt de ruiter af, lijnt de hond 
aan, en voert paard en hond te voet uit de arena

- Hek: de hond wacht op veilige afstand tot het hek ge-
opend is. Naar keuze kan dan de hond voor het paard uit 
gestuurd of na het paard nageroepen worden. De hond 
wacht daarna op veilige afstand tot het hek gesloten is.

- Brug: de brug dient een voor de hond geschikte 
ingang/toegang te hebben. De hond wordt naar keuze 
ofwel vooruit gestuurd ofwel nageroepen. Paard en hond 
mogen niet gelijktijdig op de brug zijn. Wordt de hond
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vooruit gestuurd, dan wacht hij aan de overkant van de 
brug zonder zich in de weg van het paard te bevinden.

- Overrijden van balken: de deelnemer kan naar keuze de 
hond vooruit sturen, na roepen, of aan de voet over of 
naast de balken laten meelopen.

- Achterwaarts, zijwaarts, draai in vierkant: de hond wacht 
op veilige afstand naast de hindernis tot het paard klaar is.

- Tussen de hindernissen begeleidt de hond de ruiter “aan 
de voet”: naar keuze rechts of links naast het paard, 
ongeveer tussen schouder en heup van het paard en op 
gepaste veilige afstand. Tijdens de beweging mag de 
hond niet van kant wisselen.

- De hond bij iedere hindernis aanwezig te zijn.
- Als de hond moet wachten mag dat door staan, zitten of 

liggen.

786. Strafpunten worden per gebeurtenis als volgt toegekend:

A. Diskwalificatie
Volgens regel 520 (Algemeen) en:

- Paard bedreigt hond door bijten of slaan
- Hond bedreigt paarden of mensen
- Kreupele of gewonde hond

B. 0-Score
Volgens regel 644 en:

- Hond loopt weg van de ruiter en komt niet weer terug
- Hond bevindt zich tijdens de proef buiten het wedstrijd-

gedeelte van de arena
- Hond wordt tijdens de proef gevoerd
- Hond loopt onder het paard door

C. Penalty’s voor het paard:
Volgens regel 644 en:

- Paard/ruiter veronachtzamen de veiligheidsafstand tot 
de hond

D. Penalty’s voor de hond
Penalty 5:

- De hond veronachtzaamt de veiligheidsafstand tot het 
paard

- De hond slaat een hindernis over, of voert de hindernis op
een verkeerde manier uit (hek, brug)

Penalty 1:
- De hond wisselt van positie tijdens de beweging
- De hond verlaat de wachtpositie bij een hindernis

787. Positief te beoordelen zijn een oplettende hond, die de
aanwijzingen van de ruiter prompt opvolgt en zich niet in de
gevarenzone begeeft.
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COMBINATIE-DISCIPLINES

1000. Voor de volgende disciplines gelden de onderstaande
afwijkingen van de algemene rijbepalingen:

1001. De gebruikte uitrusting moet in western stijl zijn en
voldoen aan paragraaf 400, 500 e.v. De jury kan echter
uitrustingsstukken of bitten verbieden. Een correct afgestelde
ringmartingaal of tie down mag gebruikt worden in Barrel
Race en Pole Bending. Tweehandige teugelvoering bij een
optoming met bit is toegestaan.

1002.  STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
In deze disciplines mogen deelnemers starten die ingedeeld
zijn in de klasse L1, L2 of L3.

1003. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze disciplines mogen paarden starten van 4 jaar en
ouder. Hengsten mogen slechts gestart worden door vol-
wassen deelnemers die ingedeeld zijn in de klasse L1 of L2.

BARREL RACE

1010. Barrel Race is een
discipline waarbij de tijd
bepalend is voor de uitslag

1011. De route moet vol-
gens naastliggend schema
precies uitgemeten wor-
den. Is de afmeting van de
arena meer dan 20 x 40
meter, dan kan de afstand
tussen de tonnen steeds
met 2 meter verlengd wor-
den, zolang de veiligheids-
afstanden aan de
buitenzijde van de tonnen
en de afstanden van/naar
de start/finishlijn gehand-
haafd blijven.

1012. Startlijnmarkeringen
of een elektrisch tijd-
opname apparaat moeten
tegen de arena omheining
opgesteld worden.
Minstens twee stop-
watches moeten gebruikt
worden. De gemiddelde tijd geldt als officiële tijd.

Start/finisch

18 meter 18 meter

10 meter5 meter 5 meter

5 meter 5 meter

10 meter 10 meter

7 meter



1013. De deelnemer is een vliegende start toegestaan. De
tijd wordt op dat ogenblik opgenomen, wanneer de neus van
het paard over de start of finishlijn gaat.

1014. Na het startsein passeert de deelnemer de startlijn, en
gaat om ton 1 in een rechtse bocht (of ton 2 in een linkse
bocht), dan rijdt hij naar ton 2 en rijdt er omheen in een linkse
bocht (of ton 1 in een rechtse bocht). Hierna gaat hij om ton 3
in een linkse bocht (of bij route 2 in een rechtse bocht) en
rijdt tussen ton 1 en 2 terug over de finishlijn. Het traject kan
zowel links- of rechtsom gereden worden.

Linksom: Rechtsom:

1015. Voor het omgooien van iedere ton of het niet dragen
van de hoed bij binnenkomst krijgt de deelnemer 5
strafseconden toegerekend. Het niet volgen van het voor-
geschreven pattern heeft diskwalificatie tot gevolg. Het
is toegestaan de tonnen met de handen aan te raken.

1016. Bij gelijke tijden volgt een één- of meermalige barrage.

POLE BENDING

1020. Pole Bending is een discipline waarbij de tijd bepalend
is voor de uitslag.

1021. De start-/finishlijn moet duidelijk gemarkeerd zijn.
Een elektrische tijdmeting of minstens 2 stopwatches moeten
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gebruikt worden. Bij het gebruik van dit laatste geldt de
gemiddelde tijd als officiële tijd.

1022. Iedere deelnemer begint met een vliegende start. De
tijd wordt opgenomen op het ogenblik dat de neus van het
paard de start- of finishlijn passeert.

1023. Een deelnemer kan links of rechts van de "poles"
beginnen en moet de route volgens het schema vervolgen.

1024. Het omverwerpen van een "pole" (stang) en het niet
dragen van de hoed bij binnenkomst heeft 5 strafseconden
tot gevolg. 

Wordt het traject niet aangehouden dan volgt
diskwalificatie. De "poles" mogen met de hand aangeraakt
worden.

1025. Bij dezelfde tijden volgt een één- of meermalige
barrage.

1026. Pattern Polebending:

Rechtsom: Linksom:
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FREESTYLE REINING

1030. Dit onderdeel geeft de ruiter de mogelijkheid een zelf-
bedacht pattern op geselecteerde muziek uit te voeren.
De ruiter dient zijn muziek en kleding zelf te kiezen om de
atletische bewegingen van zijn paard optimaal aan het
publiek te tonen. De keuze van de muziek ligt bij de ruiter;
dit moet in overeenstemming zijn met het pattern en de tijds-
bepalingen.

A. Ieder pattern moet langer dan 1- en korter dan 4 minuten 
duren, en moet minstens de volgende manoeuvres
bevatten: 
- 2 galopchangementen (één naar iedere kant); 
- 2 stops; 
- 3 spins naar rechts; 
- 3 spins naar links. 

B. De spins naar links en rechts hoeven niet direct na elkaar 
uitgevoerd te worden. Andere manoeuvres mogen tussen-
door uitgevoerd worden en herhalingen van verplichte
manoeuvres zijn toegestaan. 

D. Het weglaten van één of meer verplichte manoeuvres, of 
het volbrengen van het pattern buiten de tijdslimieten 
geeft een 0-score. 

E. Snelheidsafwisselingen, moeilijkheidsgraad, tijdsindeling, 
stijl en totaalindruk van de voorstelling worden door de jury
afgewogen bij het toekennen van de punten. 

F. De deelnemer krijgt punten voor de reining-manoeuvres 
en de artistieke waarde. Het totaal bepaalt de uitslag. 

SPELLEN

1200. Alle onderstaande spellen zijn onderdelen waarbij de 
tijd bepalend is voor de uitslag. Ze tellen niet mee bij punten-
tellingen van Allround of Champion titels, maar zijn slechts ter
vermaak. De spellen zijn toegankelijk voor 4 jarige en oudere
paarden.

1201. Voor alle spellen worden startgelden geheven; er
kunnen geldprijzen of prijzen in natura gegeven worden.

1202. Uitrusting en kleding in westernstijl is voorgeschreven.
De jury bepaalt of de gebruikte uitrusting toelaatbaar is. Hij
kan er op staan bepaalde uitrustingsstukken te verwijderen.

1203. Een bosal, curb, snaffle, half breed of spade bit is toe-
gestaan. Mechanische hackamore en tie-down mogen niet
gebruikt worden. Teugelvoering met 2 handen is toegestaan.



1204. De ruiter mag paard en zadel tijdens het spel niet
aanraken.

1205. Het meevoeren van een zweep is toegestaan. Voor
overmatig gebruik van zweep en sporen evenals overmatig
trekken aan de teugels kan de jury 5 strafseconden rekenen.

1230. FLAG RACE
A. 4 Tonnen worden opgesteld in een rechthoek, waarop 4 

emmers worden geplaatst gevuld met zand. Op ton 1 en
3 wordt een vlag gestoken. De afstand tussen de tonnen
1 en 2 evenals 3 en 4 bedraagt minstens 20 meter. De
zijdelingse afstand tussen ton 1 en 4 evenals ton 2 en 3
minstens 10 meter. Iedere ruiter vertrekt met vliegende 
start. De tijd wordt telkens opgenomen als het paard met 
de neus de start/finishlijn bereikt. 

B. Het pattern wordt rechtsom aan de buitenkant van de 
tonnen gereden. Na de start grijpt de ruiter de vlag uit ton 
1 en rijdt door naar ton 2 en steekt de vlag in de emmer. 
Hij neemt vervolgens de vlag uit ton 3 en steekt deze in
de emmer van ton 4. Hierna passeert hij de finishlijn. 

C. De ruiter mag gedurende de rit om de tonnen heen
cirkelen. Voor het verlies van een vlag of voor het vallen 
van de vlag uit de emmer krijgt hij 5 strafseconden. Neemt
hij een verkeerde richting dan wordt hij gediskwalificeerd.
Bij een team Flag Race starten 2 ruiters naast elkaar.
Hierbij steken de vlaggen in de emmers 1 en 4. Een ruiter 
gebruikt ton 1 en 2, de andere ton 3 en 4. De vlaggen 
moeten telkens in emmer 2 en 3 gestoken worden. Naar 
keuze van de ruiter kan hij links of rechtsom starten. Twee
tijdwaarnemers worden ingezet. De tijden van de ruiters 
afzonderlijk van een team worden opgeteld.

1240. RIBBON RACE
A. Op de kant van de arena tegenover de start wordt een ton 

opgesteld. De ruiters starten paarsgewijs. Vliegende start 
is toegestaan. De tijd wordt opgenomen als het eerste 
paard de start/finishlijn bereikt. 

B. De ruiters houden tussen zich in een strook (crêpe)papier 
van ca. 50 cm, dat zij gedurende de race niet mogen
scheuren of loslaten. In die gevallen volgt diskwalificatie.
De ruiters moeten in een linker of rechter bocht om de ton 
heenrijden en daarna de finishlijn passeren. 

1250. BOOT RACE
De start begint in groepen van minstens 3 ruiters. Voor de
start trekt ieder een laars uit. Deze worden tezamen en aan
het andere einde van de arena neergelegd. Na het startsein,
de ruiters stellen zich op een lijn op, rijden de ruiters naar de
laarzen, springen van het paard, trekken hun laars aan,
bestijgen het paard weer en rijden terug naar de finishlijn.
Gaat een deelnemer over de finish met een verkeerde of
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niet goed aangetrokken laars, wordt hij gediskwalificeerd.
Hetzelfde geld wanneer hij de finish met een verkeerd paard
passeert.

1260. KATALOG RACE
Iedereen start afzonderlijk. Ter hoogte van de middenlijn van
de arena en op de zijde tegenover de start wordt een ton
opgesteld. Naar keuze van de ruiter kan het pattern links- of
rechtsom gereden worden. De deelnemer rijdt na het
startsein naar ton 1 en neemt daar uit de emmer een briefje
waarop een nummer genoteerd staat. Dan rijdt hij naar ton 2
en scheurt de op het briefje genoemde bladzijde uit de
catalogus en rijdt terug over de finishlijn. Verliest hij het
briefje of de bladzijde uit de catalogus krijgt hij telkens 5
strafseconden.

1265. KEYHOLE RACE
Iedereen start afzonderlijk, vliegende start is geoorloofd.
De start/finishlijn is max. 120 cm breed. Daarop aansluitend
begint het minstens 15 meter lange pattern met gelijke
breedte. De grenslijnen moeten duidelijk gemarkeerd
worden. Op het einde van het rechte stuk wordt een cirkel
van 6 meter aangegeven. Na het startsein rijdt de deelnemer
tussen de grenslijnen de cirkel binnen, draait daar 180 gra-
den en rijdt tussen de grenslijnen terug naar de finish. Ieder
paard wordt gediskwalificeerd dat de finish niet passeert of
een grenslijn aanraakt.

1270. NEZ PERCE STAKE RACE
Paarsgewijs wordt gestart op twee parallel lopende
patterns. Het pattern is gelijk aan de pole bending.
De Nez Perce Stake Race is een afval-race: uit één paar
deelnemers blijft steeds de snelste over.

1280. ROPE RACE
Er wordt in groepen gestart; de deelnemers stellen zich op
een lijn op, hierna wordt het startsein gegeven. Op een
afstand van ca. 30 meter vanaf de startlijn wordt een touw op
een hoogte van minstens 4 meter dwars over de arena
gespannen. Het moet aan de kanten stevig bevestigd zijn.
Aan dit touw worden met een afstand van 2 meter loodrecht
hangende touwen bevestigd en wel steeds een minder als er
ruiters aan de start staan. Al naar gelang het aantal deel-
nemers, plaatsen zich de eerste- tot derde-geplaatsten van
iedere groep voor een barrage, waaraan minstens 6 ruiters
moeten deelnemen.

Op commando starten de ruiters, stoppen bij de touwen,
pakken er een van en houden dit vast. De ruiter voor wie
geen touw overblijft, valt uit. Na iedere rit wordt een van de
loodrecht hangende touwen verwijderd. De deelnemers
starten zolang totdat een overwinnaar overblijft.
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BIJLAGE 1: VERRICHTINGEN (deze gelden als advies)

- L1 verrichtingen gelden ook voor de Top- en WEM klasse
- Afstanden zijn de minimale in meters, tenzij anders vermeld
- ‘-’ = niet toegestaan, ‘X’ = wel toegestaan
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Gangen: L5 L4 L3 L2 L1

Walk X X X X X

Jog X X X X X

Ext. Jog - - X X X

Lope - X X X X

Ext. Lope - - X X X

Contra Lope - - - X X

Doorsnede (delen van-) cirkels: L5 L4 L3 L2 L1

Jog 8 8 6 5 4

Lope - 12 10 8 6

Contra Lope - - - 10 8

Tussen hindernissen of markers: L5 L4 L3 L2 L1

Walk 3 3 3 nvt nvt

Jog 12 9 7 5 4

Lope - 16 12 10 8

Overgangen: L5 L4 L3 L2 L1

Stop → Walk X X X X X

Stop → Jog - X X X X

Stop → Lope - X X X X

Walk ↔ Jog X X X X X

Walk ↔ Lope - X X X X

Jog ↔ Lope - X X X X

Jog → Stop X X X X X

Lope → Stop - X X X X
Extended (alleen vanuit
dezelfde basisgang) - - X X X

Achterwaarts: L5 L4 L3 L2 L1

Rechte lijn X X X X X

Gebogen lijn - - X X X

Aantal haakse bochten ("L") - 1 1 X X

Breedte doorgang (trail) 1,2 1 1 0,8 0,7

Zijwaarts: L5 L4 L3 L2 L1

Recht zijwaarts X X X X X

Bocht/wending tijdens zijwaarts - - X X X

Wijken (leg yield) - - X X X

Travers (two track) - - - X X

Breedte doorgang (trail) 3 2 2 1,8 1,8

Wending: L5 L4 L3 L2 L1

Om achterhand - X X X X

Om voorhand - - X X X



- ‘W’ = kan gevraagd worden in Walk
- ‘J’ = kan gevraagd worden in Jog 
- ‘R’= afmetingen volgens regelboek
- ‘-’ = niet toegestaan, ‘X’ = wel toegestaan
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Bijzondere verrichtingen: L5 L4 L3 L2 L1
Zonder beugels rijden - - X X X
Eénhandig rijden (bijv. pick-up) - W W+J X X
Enge hindernissen (vliegengordijn, sleep, 
herrie, etc.)

- - X X X

Brug - X X X X

Andere vreemde bodem (zeiltje, waterbak, etc.) - - X X X
In hindernissen gaan W W+J W+J X X
Afstijgen X X X X X
Af- en opstijgen - - X X X
Ground tie - - - X X
Combinatiehindernissen
(bijv. walk-over en brug) - - X X X

Trail: L5 L4 L3 L2 L1

Verhoogde hindernissen - - W+J X X

Sprong (Ranch Trail) - 35cm R R R

Hek openen, doorrijden en niet sluiten X - - - -
Hek voorwaarts, eigen keuze hand - X X X X
Hek op andere manier (volgens regelboek) - - X X X
Afmeting vierkant:  walk in - walk out 2,5 2 2 1,8 1,8
Afmeting vierkant:  jog in - walk out - - 2 1,8 1,8
Afmeting vierkant:  jog in - jog out - - - 1,8 1,8
Afmeting vierkant:  lope in - walk out - - - 1,8 1,8
Afmeting vierkant:  lope in - jog out - - - 1,8 1,8
Afmeting vierkant:  Lope in - lope out - - - - 1,8
Afstand jog-through: 3 pylonnen, rechte lijn 5 4 3 2,5 2,5
Afstand jog-through: meer pylonnen, rechte lijn - 4 3 2,5 2,5
Afstand jog-through: 4 pylonnen, andere lijn - - 3 2,5 2,5
Afstand jog-through: meer pylonnen, andere lijn - - - 2,5 2,5
Afstand jog-through: gecomb. met jog-overs - - - 2,5 2,5

Walk-over:  4 x,  parallel,  rechte lijn 0,55
(vast) R R R R

Walk-over:  anders - - R R R

Jog-over:  2 x,  parallel,  rechte lijn R R R R R

Jog-over:  4 x,  parallel,  rechte lijn R R R R R
Jog-over:  anders - R R R R
Lope over:  2 x ,  parallel,  rechte lijn - 2 2 R R
Lope over:  4 x ,  parallel,  rechte lijn - - 2 R R
Lope over:  anders - - - R R
Jog/Lope overs op (delen van) cirkels L5 L4 L3 L2 L1
Diameter in jog - 10 8 6 5
Diameter in lope - - - 10 8




