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ART 1. NATIONAAL REGLEMENT AMATEUR SHOW-CLASSES 

 
Amateur-shows zijn mogelijk geaffilieerde shows van ECAHO. De behaalde resultaten tellen niet als 

kwalificatie voor andere shows. 

De regels van het Bluebook w o r d e n  toegepast. De Engelse versie van het Bluebook is terug te vinden op: 

www.ecaho.org bij download office. 

 
§1 ORGANISATOR 

- De organisator moet de show schriftelijk aanvragen bij BAPS vzw, vóór 1 november. Enkel zo kan mogelijke 

sponsoring tijdig in de budgetten worden opgenomen. BAPS vzw beslist of de show al dan niet wordt 

aanvaard. 

- De voorwaarden tot deelname (Rules of Conduct) moeten gedrukt worden op de inschrijvingsformulieren. 

- Alle paarden met Arabische bloedvoering mogen deelnemen. De organisator mag gemengde klassen 

samenstellen. 

- De organisator moet een kopie vragen van het Registration Certificate en moet aan de hand hiervan de 

inschrijving van de deelnemende paarden controleren 

- De methode voor kampioenschappen, de Rules of Ties en de Rules of Conduct moeten duidelijk op de 

inschrijvingsformulieren en in de showcatalogus vermeld worden. 

- De organisator voorziet dag en nacht electriciteit, water en sanitair waar de paarden verblijven. 

- Een organisator kan een deelnemer weigeren, maar dient de reden mee te delen aan de Raad van Bestuur. 
 

 
§ 2 ORGANISATIE 

a. De show dient gekeurd te worden door minimum 2 juryleden van de ECAHO-lijst en/of Belgische lijst 

waaronder bij voorkeur minstens 1 Belgisch jurylid. Tijdens de show zijn er minimum 2 juryleden aanwezig 

in de ring. 

De organisator voorziet een jurylid of een professional die opbouwende kritiek zal geven aan de deelnemers 

zodra deze weer in de ring is.  

Er dient minimum 1 DC van de Ecaho lijst aanwezig te zijn, die ook de locale taal beheerst en 1 ringmeester. 

Indien er meer dan 2 DC's zijn, moet de meerderheid van de DC's van de Ecaho lijst gekozen worden. 

De namen van alle officials dienen vermeld te worden op de uitnodiging tot inschrijving. Er moet zowel een 

veearts als een dokter (of EHBO) aanwezig of oproepbaar zijn. 

 

b. De beoordeling 

- De jury wordt gevraagd om de paarden zoweel mogelijk tijdens het rondstappen te beoordelen. 

- De wijze van opstellen is van ondergeschikt belang aan de relatie tussen voorbrenger en paard. 

- Het paard wordt beoordeeld op 6 onderdelen (relatie paard en voorbrenger (harmonie), type, hoofd & hals, 

romp & bovenlijn, benen & gangen). 

- Beoordeling tussen 1-10 punten per onderdeel (halve punten zijn toegestaan) 

- Het puntentotaal wordt berekend op een totaal van 60 punten. 

 
Eerst wordt er gekeken naar harmonie, dan naar beweging en als er dan nog geen beslissing is gevallen zal één 

door stemming gekozen jurylid beslissen. 

- De winnaars per rubriek strijden tegen elkaar voor de titel: 

‘Best Amateur of Show’. 

Bij een gelijke beslissing wint het paard met het hoogst aantal punten. 

 

c. Klassen 

De volgende klassen zijn voorzien en dienen vermeld te worden in de reglementen en in de catalogus: 

- Veulens 

- Junior merries (1 tot en met 3 jaar) 

- Junior hengsten (1 tot en met 3 jaar) 

- Senior merries (vanaf 4 jaar) 

- Senior hengsten (vanaf 4 jaar) 

- Ruinen 

 
 
 

http://www.ecaho.org/


d. Restricties 

Deelname aan bovenstaande klasse is niet toegestaan (behalve in Overgekwalificeerde klasse) indien het 

paard: 

- tenminste 1 maal reekswinnaar in nationale C-show werd of hoger voor de rest van het kalenderjaar en het 

daaropvolgende kalenderjaar. 

- tenminste 1 maal gouden medaille of zilveren medaille of bronzen medaillewinnaar op een nationale C-show 

of hoger is geweest. 

- door een ‘professionele’ voorbrenger of zijn werknemer, zijnde de assistent-trainer wordt voorgebracht. Voor 

paarden die door bovenstaande restricties niet mogen deelnemen kan er een aparte klasse worden voorzien 

"Overqualified Classes" maar ook in deze klasse mogen de paarden niet door een ‘professionele’ voorbrenger of zijn 

werknemer, zijnde de assistent-trainer worden voorgebracht. Deze klasse doet niet mee voor het dagkampioenschap. 

e. Klassen mogen enkel opgesplitst worden bij 10 of meer inschrijvingen. 

f. Samenvoegen van klassen mag indien er minder dan 3 deelnemers zijn. 

g. Alle geschillen worden voorgelegd aan het D.C. binnen 24 uur. 

h. Indien er op hetzelfde weekend en op dezelfde locatie een bijkomende show van een ander niveau 

gehouden wordt, moet men verschillende jurypanels gebruiken tenzij de Amateur Show-Classes NA de andere 

Show wordt gehouden. 

i. Paarden worden in de catalogus opgenomen volgens geboortedatum. De manier van opname moet duidelijk 

vermeld worden bij de inschrijvingsmodaliteiten en –voorwaarden.  
 

 
 

§ 3 DEELNEMENDE EIGENAAR 

De eigenaar of de verantwoordelijke van het paard dient het inschrijvingsformulier in te vullen en te 

ondertekenen en verklaart zich hierdoor akkoord met het reglement. 

 

 
§ 4 DEELNEMENDE PAARDEN 

a. Paarden met Arabische bloedvoering: volbloed, halfbloed en Anglo-Arabische paarden, die ingeschreven zijn 

in een door WAHO erkend stamboek op de sluitingsdatum van de inschrijving van de show. 

b. Veulens vanaf 6 maanden moeten geregistreerd zijn bij WAHO en mogen zonder de moeder voorgebracht 

worden als zij over hun paspoort beschikken. 

De organisator beslist of de veulens aan de hand moeten voorgesteld worden of dat de veulens losgelaten mogen 

worden. 

c. Uitgesloten tot deelname:  

- overqualified handlers en paarden in hun reeks worden gediskwalificeerd en moeten een boete van € 300 

betalen. 

 

 

§ 5 SANCTIES 

De organisator die zich niet houdt aan het volledige reglement van het Yellow Book verliest het recht op 

subsidie geheel of gedeeltelijk. 

 

 
§ 6 PRIJZEN 

Elk deelnemend paard zal geplaatst worden. Voor elke klasse wordt minstens één trofee en 

rozetten voorzien. 

 

Kleurcode: 

- Rood:                           1ste plaats 

- Blauw:                           2de plaats 

- Groen:                          3de plaats 

- Geel:                             4de plaats 

- Lichtblauw:                    5de plaats 

- Wit:                               overige deelnemers 
 

 
 

§ 7 KAMPIOENSCHAPPEN 



De Kampioen, "Best Amateur of Show" wordt gekozen uit alle reekswinnaars. 

Winnaars van de "Overqualified Classes" worden geweerd uit dit kampioenschap. 

Voor deze classes kan een apart kampioenschap gehouden worden. 
 

 
§ 8 BAPS vzw 

a. BAPS vzw sponsort de Amateur-Show. Dit bedrag is inclusief de huurprijs van één lege box nodig voor de 

dopingcontrole, voor deze controle worden de kosten door BAPS vzw gedragen. 

b. Sponsorbedrag: zie Hoofdstuk VI van het Yellow Book. 

c. De organisator krijgt twee pagina publiciteit in BAPS news, aan te leveren door de organisator. 

d. Voorwaarden tot sponsoring zijn: 

- minimum 5 effectieve, Belgische deelnemers hebben 

- dopingcontrole 

- Alle leden van BAPS vzw moeten schriftelijk (of per e-mail) uitgenodigd worden voor deelname aan de 

show.  De beschikbare e-mailadressen zijn verkrijgbaar bij BAPS vzw. 

- De organisator staat toe dat er een probationer judge, bij voorkeur een jurylid van de nationale lijst van 

BAPS vzw, aanwezig is.  

 

 

§ 9. DOPING 

Conform ECAHO 
 

 
§ 10.  VACCINATIEVOORSCHRIFTEN VOOR PAARDEN OP SHOWS IN BELGIË 

Conform ECAHO 

cfr. Blue Book 2014 p. 43 http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014 

http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014


ART. 2 REGLEMENT NATIONALE C-SHOW 
 

Nationale C-shows zijn geaffilieerde shows van ECAHO en de behaalde resultaten tellen als 

kwalificatie voor Title shows. 

 
§1. ORGANISATOR 

- De organisator moet de show schriftelijk aanvragen bij BAPS vzw, vóór 1 november. BAPS vzw beslist of 

de show al dan niet wordt aanvaard. 

- De voorwaarden tot deelname (Rules of conduct) moeten gedrukt worden op de inschrijvingsformulieren. 

- De organisator moet klassen voorzien voor alle paarden met Arabische bloedvoering. 

- De organisator moet een kopie vragen van het Registration Certificate en moet aan de hand hiervan de 

inschrijving van de deelnemende paarden controleren. 

- De methode voor kampioenschappen, de Rules of Ties en de Rules of Conduct moeten duidelijk op de 

inschrijvingsformulieren en in de showcatalogus vermeld worden. 

- De organisator voorziet dag en nacht elektriciteit, water en sanitair waar de paarden verblijven. 

- De resultaten van de jurybeoordeling en de rapporten van de DC dienen conform ECAHO naar ECAHO 

gestuurd te worden. 

- Een organisator kan een deelnemer weigeren, maar dient de reden mee te delen aan de Raad van Bestuur. 

 

 
§ 2. ORGANISATIE 

a. De show dient gekeurd te worden door minimum 3 juryleden van de ECAHO-lijst (bij voorkeur 

1Belgische). Er dienen eveneens 2 D.C. leden, waarvan 1 dierenarts en min. 1 lid van de ECAHO-lijst, en 1 

ringmeester, aanwezig te zijn. De namen van alle officials dienen vermeld te worden op de uitnodiging tot 

inschrijving. In het geval dat de organisator kiest voor het systeem waarbij hoogste en laagste score wegvalt, 

dan moeten er min. 5 juryleden zijn. 

b. De beoordeling gebeurt op basis van het puntensysteem op 20. Er wordt niet gewerkt met halve punten. 

c. Er moet zowel een veearts als een dokter (of EHBO) aanwezig of oproepbaar zijn. 

d. Klassen mogen enkel opgesplitst worden bij 10 of meer inschrijvingen. 

e. Samenvoegen van klassen mag indien er minder dan 3 deelnemers zijn. 

f. Alle geschillen worden voorgelegd aan het D.C. binnen 24 uur.  

g. Indien er op hetzelfde weekend en op dezelfde locatie een bijkomende show van een ander niveau 

gehouden wordt, moet men verschillende jurypanels gebruiken. 

h. Paarden worden in de catalogus opgenomen volgens geboortedatum. De manier van opname moet duidelijk 

vermeld worden bij de inschrijvingsmodaliteiten en –voorwaarden. Bij de veulens van het jaar en de 

juniorklassen komt het oudste paard eerst binnen, bij de seniorklassen komt het jongste paard eerst binnen. 
 

 
 

§ 3 DEELNEMENDE EIGENAAR 

De eigenaar of de verantwoordelijke van het paard dient het inschrijvingsformulier in te vullen en te 

ondertekenen en verklaart zich hierdoor akkoord met het reglement. 

 

§ 4. DEELNEMENDE PAARDEN 

a. Paarden met Arabische bloedvoering: volbloed, halfbloed en Anglo-Arabische paarden (elk in hun klasse), 

die ingeschreven zijn bij BAPS vzw op de sluitingsdatum van de inschrijving van de show. 

b. Veulens met Arabische bloedvoering: volbloed, halfbloed en Anglo-Arabische paarden (elk in hun 

klasse),vanaf het moment dat ze aangemeld zijn bij BAPS vzw. 

- Het veulen moet minstens 1 maand oud zijn. vergezeld van de moeder. 

- Veulens vanaf 6 maanden moeten geregistreerd zijn bij BAPS vzw en mogen zonder de moeder 

voorgebracht worden, als zij over hun paspoort beschikken. 

De veulens moeten voorgesteld worden aan de hand en mogen voor de draf losgelaten worden. 

- De veulens kwalificeren zich niet voor Title-show en A-show. 

c. Paarden uitgesloten tot deelname: 

- Titel-show of A-show gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars mogen niet deelneme, tenzij het paard 

overgaat naar een senior klasse. 

Gouden medaillewinnaars van B-shows, C internationaal en Belgisch Kampioenschap mogen niet meer 

deelnemen tenzij het paard overgaat naar een senior klasse. 



C-show: 3-voudig gouden medaillewinnaars in respectievelijk junior en senior reeksen mogen voor de rest van 

het kalenderjaar en de 3 daaropvolgende kalenderjaren niet meer deelnemen, tenzij het paard overgaat naar 

een senior klasse. Deze beperkingen zijn enkel van toepassing voor Arabische Volbloeden. 

- Iemand die een overgekwalificeerd paard inschrijft moet een boete van € 600 betalen en het paard in kwestie 

wordt gediskwalificeerd. 

 
 

§ 5. SANCTIES 

a. Bij foutief of frauduleus invullen van het inschrijvingsformulier wordt dat paard uitgesloten tot deelname aan 

Belgische Shows voor 1 jaar. 

b. Zonder attest van de dierenarts zal een paard dat wegblijft op de kampioenschappen niet alleen worden 

gediskwalificeerd, maar zal ook een jaar lang niet kunnen deelnemen aan andere shows in België. 

c. De organisator die zich niet houdt aan het volledige reglement van het Yellow Book verliest het recht op 

subsidie geheel of gedeeltelijk. 

 

 
§ 6. BEREDEN KLASSE  

Op een Nationale C-Show dient evenzeer een Bereden Klasse georganiseerd te worden. Het wordt de 

organisator aangeraden de Bereden Klassen elkaar niet te laten opvolgen. Deze proef staat open voor 

paarden die op de sluitingsdatum geregistreerd zijn bij BAPS vzw.  

De paarden die deelnemen aan de Bereden Klasse mogen deelnemen aan de Nationale C-Show op 

voorwaarde dat zij beoordeeld worden door andere juryleden. Puntenbladen zijn op te vragen bij BAPS vzw 

en dienen gerespecteerd te worden. Het protocol van de Bereden Klasse vindt men terug onder Hoofdstuk II 

van het Yellow Book en dient te worden gerespecteerd. 

 

§ 7. LIBERTY 

Inzake de rubriek “Liberty” gelden dezelfde voorwaarden dan de voorwaarden inzake het showgedeelte. De 

paarden die kampioen worden in de rubriek “Liberty” van deze show, worden gedurende een periode van 2 

jaar geweerd uit deze rubriek. 

De paarden die deelnemen aan de rubriek “Liberty” mogen niet deelnemen aan de andere showklassen of 

Bereden Klassen. De organisatie van Liberty Klassen in open vlakte, zonder veilige en vaste omheining is 

verboden. 

 
§ 8. PRIJZEN 

Elk deelnemend paard zal geplaatst worden. Voor elke klasse is er één trofee en rozetten. 

 
Kleurcode: 

- Rood:                           1ste plaats 

- Blauw:                           2de plaats 

- Groen:                          3de plaats 

- Geel:                             4de plaats 

- Lichtblauw:                    5de plaats 

- Wit:                              overige deelnemers 
 

 
§ 9. KAMPIOENSCHAPPEN 

Conform ECAHO 
 

 
 
§ 10. BAPS VZW 

a. BAPS vzw sponsort de C-Show. Dit bedrag is inclusief de huurprijs van één lege box nodig voor de 

dopingcontrole, voor deze controle worden de kosten door BAPS vzw gedragen. 

b. sponsorbedrag: zie Hoofdstuk VI van het Yellow Book. 

c. De organisator krijgt twee pagina’s publiciteit in BAPS news, aan te leveren door de organisator 

d.Voorwaarden tot sponsoring zijn: 

- dopingcontrole 



- Alle leden van BAPS vzw moeten schriftelijk (of per e-mail) uitgenodigd worden voor deelname aan de 

show.  De beschikbare e-mailadressen zijn verkrijgbaar bij BAPS vzw. 

- De organisator staat toe dat er een probationer judge, bij voorkeur een jurylid van de nationale lijst van 

BAPS vzw, aanwezig is.  

 

 
§ 11. DOPING 

Conform ECAHO 
 

 
 
§ 12.  VACCINATIEVOORSCHRIFTEN VOOR PAARDEN OP SHOWS IN BELGIË 

Conform ECAHO 

cfr. Blue Book 2014 p. 43 http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014 

 

http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014


ART 3.REGLEMENT BELGISCH KAMPIOENSCHAP (NATIONAL CHAMPIONSHIP) 

 
Het Belgisch Kampioenschap is een geaffilieerde show van ECAHO en de behaalde resultaten tellen 

als kwalificatie voor Title shows. 

 

§ 1. ORGANISATOR 

- De organisator moet de show schriftelijk aanvragen bij BAPS vzw, vóór 1 november. Er kan slechts 1 Belgisch 

Kampioenschap per jaar worden gehouden. BAPS vzw duidt de organisator aan en stuurt de aanvraag tijdig ter 

goedkeuring naar EAHSC. 

- Het Belgisch Kampioenschap wordt beurtelings in het Vlaams en Waals landsgedeelte georganiseerd, tenzij er 

in dat jaar geen geschikte kandidaten uit het aangeduide landsgedeelte zouden zijn. Kandidaat organisatoren, 

andere dan de Nationale Organisatie, dienen, behalve het BK, minstens 1 andere ECAHO Geaffilieerde show 

met een goed DC rapport te organiseren alvorens deze terug in aanmerking komt als kandidaat-organisator 

van het BK. 

- De voorwaarden tot deelname (Rules of conduct) moeten gedrukt worden op de inschrijvingsformulieren. 

- De organisator moet klassen voorzien voor alle paarden met Arabische bloedvoering. 

- De organisator moet een kopie vragen van het Registration Certificate en moet aan de hand hiervan de 

inschrijving van de deelnemende paarden controleren 

- De methode voor kampioenschappen, de Rules of Ties en de Rules of Conduct moeten duidelijk op de 

inschrijvingsformulieren en in de showcatalogus vermeld worden. 

- De organisator voorziet dag en nacht elektriciteit, water en sanitair waar de paarden verblijven. 

- De resultaten van de jurybeoordeling en de rapporten van de DC dienen conform ECAHO naar ECAHO 

gestuurd te worden. 

- Een organisator kan een deelnemer weigeren, maar dient de reden mee te delen aan de Raad van Bestuur 

van BAPS vzw. 

- De organisator van het Belgisch Kampioenschap dient de lijst van de juryleden, die hij denkt uit te nodigen, 

voor te leggen ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van BAPS vzw tenminste 6 maanden voor de show. Er 

dienen vier juryleden voorgelegd en uitgenodigd te worden. Indien er op hetzelfde weekend en op dezelfde 

locatie een bijkomende show van een ander niveau gehouden wordt, moet men verschillende jurypanels 

voorzien indien dit nodig blijkt. De Raad van Bestuur van BAPS vzw houdt zich het recht voor om één of 

meerdere   juryleden te vervangen door anderen. Deze worden opnieuw aan de organisator voorgelegd. 
 

 
 
§ 2. ORGANISATIE 

a.Wijze van keuren: 

- Er zijn minimum 3 juryleden in de ring aanwezig, behalve in geval van "conflict of interest". Het gemiddelde 

van de punten is de score van het paard. 

- Elke klasse komt in zijn geheel de keuringsring binnen en stapt rond. 

- Daarna wordt elk paard individueel gekeurd en punten toegekend van 1 tot 20 naargelang type, hoofd en 

hals, romp en bovenlijn, benen, bewegingen. Er wordt gejureerd met halve punten. Het puntenaantal wordt 

berekend op een totaal van 100 punten per jurylid. Het paard met het hoogst aantal behaalde punten wint 

de klasse. In geval van ex aequo: zie § 9. 

b. Er moet zowel een veearts als een dokter (of EHBO) aanwezig of oproepbaar zijn. 

c. Klassen mogen opgesplitst worden bij 10 of meer inschrijvingen. 

d. Samenvoegen van klassen mag indien er minder dan 3 deelnemers zijn. 

e.Alle geschillen worden voorgelegd aan het D.C. binnen 24 uur.  

f. Op het Belgisch Kampioenschap dient een erkend ringmeester de functie van “Ringmeester” uit te oefenen. 

g. Paarden worden in de catalogus opgenomen volgens geboortedatum. De manier van opname moet duidelijk 

vermeld worden bij de inschrijvingsmodaliteiten en –voorwaarden. Bij de veulens van het jaar en de 

juniorklassen komt het oudste paard eerst binnen, bij de seniorklassen komt het jongste eerst binnen. 
 

 

 

§ 3. DEELNEMENDE EIGENAAR 

De eigenaar of de verantwoordelijke van het paard dient het inschrijvingsformulier in te vullen en te 

ondertekenen en verklaart zich hierdoor akkoord met het reglement. 

 

 



§ 4. DEELNEMENDE PAARDEN 

a. Paarden, geboren in België, met Arabische bloedvoering: volbloed, halfbloed en Anglo-Arabische paarden (elk 

in hun klasse), die ingeschreven zijn bij BAPS vzw op de sluitingsdatum van de inschrijving van de show. 

b. Veulens, geboren in België, met Arabische bloedvoering: volbloed, halfbloed en Anglo-Arabische paarden (elk 

in hun klasse), vanaf het moment dat ze aangemeld zijn bij BAPS vzw. 

- Het veulen, vergezeld van de moeder, moet de leeftijd van 1 maand hebben bereikt op de uiterste 

inschrijvingsdatum van de show. 

- Veulens vanaf 6 maanden moeten geregistreerd zijn bij BAPS vzw en mogen zonder de moeder 

voorgebracht worden als zij over hun paspoort beschikken. 

- De veulens moeten voorgesteld worden aan de hand en mogen voor de draf losgelaten worden. 

- De veulens kwalificeren zich niet voor Title-show en A-show. 

c. Paarden uitgesloten tot deelname: 

Paarden die reeds Belgisch Kampioen werden in respectievelijk junior en senior reeks, zijn uitgesloten tot 

deelname tenzij het paard van junior naar senior categorie gaat. Er kan een nieuwe reeks voorzien worden 

voor gewezen Belgisch kampioenen. 

 

De voorwaarden tot deelname (Rules of conduct) moeten bijgevoegd worden bij de inschrijvingsformulieren. 

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die het deelnemingsformulier ondertekent om het reglement 

correct toe te passen. 

Organisatoren, juryleden, ringmasters en DC’s van het BK in kwestie mogen niet met paarden deelnemen 

aan het Belgisch Kampioenschap. 

 
 

§ 5. SANCTIES 

De organisator die zich niet houdt aan het volledige reglement van het Yellow Book verliest het recht op 

subsidie geheel of gedeeltelijk. 

 

 
§ 6. BEREDEN KLASSE 

Op een Belgisch Kampioenschap dienen evenzeer Bereden Klassen georganiseerd te worden. Het wordt de 

organisator aangeraden de Bereden Klassen elkaar niet te laten opvolgen. Deze proef staat open voor paarden 

die geregistreerd zijn bij BAPS vzw op de sluitingsdatum van de inschrijving van de show. De paarden die 

deelnemen aan de Bereden Klasse mogen deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap op voorwaarde dat zij 

beoordeeld worden door andere juryleden. 

Het protocol van de Bereden Klasse vindt men terug onder Hoofdstuk II van het Yellow Book en dient te  

worden gerespecteerd. 

 
 

§ 7. LIBERTY 

Op een Belgisch Kampioenschap dienen indien mogelijk Liberty Klassen georganiseerd te worden. De 

organisatie van Liberty Klassen in open vlakte, zonder veilige en vaste omheining is verboden. Deze proef staat 

open voor paarden die geregistreerd zijn bij BAPS vzw op de sluitingsdatum van de inschrijving van de show. De 

paarden die kampioen worden in de Liberty Klasse van deze show, zullen voor een periode van 2 jaar geweerd 

worden uit het Belgisch Kampioenschap voor deze klasse. 

De paarden die deelnemen aan de rubriek “Liberty” mogen niet deelnemen aan de andere showklassen of 

Bereden Klassen, tenzij ze door een ander jurypanel worden beoordeeld.  

 

 
§ 8. PRIJZEN 

Elk deelnemend paard zal geplaatst worden. 

Voor elke klasse worden minstens één trofee en rozetten voorzien. 

Kleurcode: 

- Rood:                           1ste plaats 

- Blauw:                           2de plaats 

- Groen:                          3de plaats 

- Geel:                             4de plaats 

- Lichtblauw:                    5de plaats 

- Wit:                              overige deelnemers 



 

§ 9. KAMPIOENSCHAPPEN 

NIET IN OVEREENSTEMMING MET BLUE BOOK, MAAR WEL MET HET AKKOORD VAN ECAHO 

De methode voor kampioenschappen moet duidelijk bij de inschrijvingsformulieren vermeld worden, alsook 

vermeld in de showcatalogus. 

De Kampioenschappen gebeuren volgens de regels van het “Blue Book”: de eerste en de tweede van 

elke klasse zijn gekwalificeerd voor het Kampioenschap. De kampioen (Champion Gold Medal Winner) wordt 

gekozen uit alle eerst geplaatsten. Elk jurylid geeft individueel 4 punten aan het paard dat hij als kampioen 

(Gold Medal Winner) beoordeelt. Men dient dit paard te kiezen onder de klassewinnaars. Het paard dat hij 

beoordeelt als Silver Medal Winner, geeft hij 2 punten en het paard dat hij als Bronze Medal Winner 

beoordeelt, geeft hij 1 punt. Wat betreft de Silver en Bronze Medal Winners heeft elk jurylid de keuze te 

kiezen tussen alle in de ring aanwezige paarden. 

Elk jurylid dient per Kampioenschap respectievelijk 4, 2 en 1 punt te verdelen volgens hierboven vermelde 

regel. Alle juryleden geven hun punten autonoom, zonder inmenging of bevraging bij de andere juryleden. De 

ringmeester noch de DC mag zich niet inmengen in de beoordeling van jury. 

Alle punten worden opgeteld en het paard met de hoogste score wordt Gold Medal Winner, het paard met de 

tweede hoogste score wordt Silver Medal Winner en deze met de derde hoogste score wordt de Bronze 

Medal Winner. Het paard met de vierde hoogste score zal “Bronze Medal Winner” worden indien één van de 

drie medaillewinnaars gediskwalificeerd wordt. De uitzondering hierop betreft wanneer een paard dat geen 

klassewinnaar is, het hoogst aantal punten zou behalen. Dan wordt toch het paard uit de eerste rij met 

klassewinnaars, dat de hoogste punten behaalde, Kampioen, en zal het paard met het hoogst aantal punten in 

het Kampioenschap, “Silver Medal Winner” worden. 

De resultaten worden onmiddellijk kenbaar gemaakt, evenals de resultaten per jurylid. Eerst moet de Silver 

Medal Winner bekend gemaakt worden, daarna wordt de Gold Medal Winner afgeroepen, waarna de Bronze 

Medal Winner en de vierde keuze van de jury. 

 
 

Rules For Ties In Championships: 

Bij ex aequo zal de hoogste plaats gegeven worden aan het paard met de hoogste score in zijn klasse. Indien er 

hierna nog steeds een ex aequo is, zal de hoogste plaats gegeven worden aan het paard met de hoogste 

punten voor type. Indien er hierna nog steeds een ex aequo is, zal de hoogste plaats gegeven worden aan het 

paard met de hoogste punten voor bewegingen. Indien het ex aequo hierna nog bestaat zal één van de 

juryleden, bepaald bij loting, zijn voorkeur aanduiden. 

 
 

§ 10. BAPS VZW 

a. BAPS vzw sponsort het Belgisch Kampioenschap.  Dit bedrag is inclusief de huurprijs van één lege box 

nodig voor de dopingcontrole, voor deze controle worden de kosten door BAPS vzw gedragen. 

b. sponsorbedrag: zie Hoofdstuk VI van het Yellow Book. 

c. De organisator krijgt twee pagina’s publiciteit in BAPS news, aan te leveren door de organisator. 

d.Voorwaarden tot sponsoring zijn: 

- dopingcontrole 

- Alle leden van BAPS vzw moeten schriftelijk (of per e-mail) uitgenodigd worden voor deelname aan de 

show. De beschikbare e-mailadressen zijn verkrijgbaar op het BAPS-secretariaat. 

- een pagina publiciteit voor BAPS vzw in catalogus 

- De organisator staat toe dat er een probationer judge, bij voorkeur een jurylid van de nationale lijst van 

BAPS vzw, aanwezig is.  

 
 

 
§ 11. DOPING 

Conform ECAHO 

 

§ 12.  VACCINATIEVOORSCHRIFTEN VOOR PAARDEN OP SHOWS IN BELGIË 

Conform ECAHO 

cfr. Blue Book 2014 p. 43 http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014 

http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014


ART. 5 E C A H O  REGLEMENTEN VOOR A M A T E U R  S H O W ,  REGIONALE D-

SHOW, NATIONALE & INTERNATIONALE C-SHOW, EUROPEES 

KAMPIOENSCHAP, SPECIFIC ORIGIN SHOW, BELGISCH KAMPIOENSCHAP, 

NATIONALE & INTERNATIONALE B-SHOW, A-SHOW & TITLE SHOW 

 
Conform Blue Book ECAHO (www.ecaho.org) 

 
INDIEN DE FINANCIEN HET TOELATEN KAN EEN SPONSORING WORDEN TOEGEKEND. 

 
VOOR SHOWS WAARVOOR ECAHO EEN DOPINGCONTROLE OPLEGT STAAT DE ORGANISATOR 

ZELF IN VOOR DE KOSTEN DIE GEPAARD GAAN MET DOPINGCONTROLE. 

 

http://www.ecaho.org/


HOOFDSTUK   II:  PROTOCOL   BEREDEN KLASSE 
 

De Bereden Klasse is open voor: 

- BAPSvzw-geregistreerde paarden voor nationale shows 

-  WAHO-geregistreerde paarden voor internationale shows 

De organisator moet de voorziene puntenblaadjes gebruiken, die beschikbaar zijn bij BAPS vzw. 

De jury moet buiten de piste staan, de ringmeester niet. 

 
§ 1. VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATOR 

- De organisator moet het 'reglement' minimum 1 week op voorhand bezorgen aan alle deelnemers, de 

juryleden, de ringmeester en de DC 

- Wanneer een nationale en internationale show in hetzelfde weekend vallen, dient de organisator duidelijk 

mede te delen of er een  internationale en/of een nationale proef wordt gehouden en deze klassen dienen 

opgenomen te worden in de desbetreffende inschrijvingsformulieren. 

- Er moeten 2 juryleden zijn voor de Bereden Klasse: 1 jurylid dat show gericht kan jureren en 1 jurylid dat het 

bereden-aspect kan jureren. Het totaal der punten is een gemiddelde van door beide juryleden gegeven punten. 

De jury bevindt zich aan de zijkant van de piste. 

- Er zijn minimum afmetingen (20 m x 40 m) en maximum afmetingen (40 m x 60 m) voor de rijpiste en een 

verplichte ‘in-rij paddock’. 

 
§ 2.VERPLICHTE KLEDIJ 

Rij-jas: kleur naar keuze 

Rij-broek: bijpassend bij de jas 

Handschoenen: bijpassend bij de kleding 

Haar: lange haren moeten opgestoken worden 

Veiligheidshelm of hoedje 

Laarzen of chaps in de vorm van een laars (in dezelfde kleur als de schoenen) 

 
§ 3. UITRUSTING PAARD 

Klassiek zadel en hoofdstel 

Bit: hoort dubbel of enkel gebroken te zijn. Bitloos is ook toegestaan. Stang-trens, en pelham zijn NIET 

toegestaan in level 1. 

 
Hulpstukken, zoals bijzetteugels, martingaal, staartriem, borsttuig e.d. comform FEI zijn niet toegestaan. 

Bandages zijn niet toegestaan tijdens de proef. 

Klassiek zadeldekje in combinatie met de uitrusting van de ruiter. Op het zadeldekje mag geenszins de naam van 

het paard, stoeterij of eigenaar voorkomen. 

Bij gebruik van een zweep, meet deze maximum 1m10. Sporen comform FEI regels zijn toegelaten. 

 
§ 4. RIJPROEF 

De rijproef bestaat uit 2 delen: 

- de gezamenlijke proef, waar er gestreefd wordt de paarden in regelmatig tempo samen te zien. 

-de individuele proef waar de ruiter zijn tempo en cadans kan kiezen. 

De klassen zullen verdeeld worden als volgt: 

- Hengsten 

- Merries 

- Ruinen 

Hengsten en merries worden altijd gescheiden, ongeacht het aantal deelnemers. Als er minder dan 3 

deelnemers in de klasse voor ruinen en/of in de klasse voor merries zijn, dan vallen deze klassen samen. 

Indien er meer dan 7 deelnemers in een klasse zijn, word deze gesplitst voor de gezamenlijke proef, maar 

worden wel samen geplaatst (1 proef, maar opgedeeld in 2 groepen) 

 
§ 5. GEZAMENLIJKE PROEF 

Alle deelnemers komen binnen in stap op de linkerhand in de volgorde van hun nummering van de catalogus 

waarbij een onderlinge afstand van twee paardlengtes wordt aangehouden. Als een paard niet onder 

controle is, of de gevraagde gangen/ bewegingen niet respecteert, zal de ringmeester vragen dat de 

combinatie, door middel van een volte, zijn plaats verlaat en zich achteraan de rij weer aansluit. 



Op aanwijzing van de ringmeester wenden de paarden af op de lange zijde tot aan de middenas richting tribune. 

 
Op aanwijzing van de ringmeester, groeten, voorwaarts in stap, rechterhand. 

- 1 hoefslag in stap 

- 2 hoefslagen in draf (lichtrijden of doorzitten) 

- 2 hoefslagen in galop 

- Overgang galop - draf 

- 1 hoefslag in draf 

- veranderen van hand op een diagonaal (op aanwijzing van de ringmeester) 

- 2 hoefslagen in draf 

- 2 hoefslagen in galop 

- overgang galop – draf 

- 1 hoefslag in draf 

- 1 hoefslag in stap 

Afwenden op de lange zijde (op aanwijzing van de ringmeester) halt houden op de middellijn en groeten. 

Op dit ogenblik, kan de jury het type en de conformatie van ieder paard bekijken. 

Na de gezamenlijke proef, verlaten alle deelnemers de ring. 
 

 
§ 6. INDIVIDUELE PROEF  

Klasse 1: voor paarden die de Bereden Klasse nooit gewonnen hebben. 

De paarden worden met een enkelvoudige trens voorgesteld. 

Volgens rangorde van het nummer.  

Maximum 2 minuten per combinatie.  

Binnenkomen en eindigen op de middellijn met groet in X is verplicht. 

Enkel de 3 basisgangen en makkelijke figuren zijn toegelaten. Er mogen geen zijgangen getoond worden. 

1 x achterwaarts gaan is verplicht 

 

Klasse 2 of open klasse: Iedereen kan deelnemen, voor paarden met een hoger 

dressuurniveau.  

De paarden kunnen eventueel voorgesteld worden met stang en trens (FEI normen). 

De ruiter beschikt eveneens over 2 minuten om zijn demonstratie te geven. 

 

 

§ 7. BEOORDELING 

Beide proeven (gezamenlijk en individueel) worden op alle onderdelen beoordeeld (behalve type en 

conformation, alleen in de gezamenlijke proef, en de bewegingen, alleen in de individuele proef). Elke proef op 

een totaal van 100 punten, en achteraf opgeteld. 

1. Arabisch type en conformatie (/40 alleen in de gezamelijke proef) 

2. Bewegingen (stap /10  -draf /10   -galop  /10  -achterwaarts /10) (/40 alleen in de individuele proef) 

3. Impuls/elasticiteit (/20) 

4. Harmonie paard-ruiter/gehoorzaamheid (/20) 

5. In de gezamenlijke proef : bijdrage aan de gezamenlijke effect van de proef 

In de individuele proef : uitstraling paard en ruiter (/20) 
 

Bij ex aequo geven de punten van punt 2 de doorslag 

Daarna punt 1, 3, 4 en 5 in deze volgorde. 
 

 
 

Alle deelnemers gaan op het einde van de klasse terug gezamenlijk de piste in en moeten rondstappen op de 

hoefslag (rechterhand) in afwachting van het klassement. De punten (eindtotaal van gezamenlijke en individuele 

proeven) zullen worden omgeroepen bij de prijsuitreiking op het einde van  elke klasse. De deelnemers 

kunnen hun punten ook inkijken op het secretariaat. 

 



HOOFDSTUK   III:   BAPSvzw-REGLEMENT DOPINGCONTROLE 

 
- Conform ECAHO 



HOOFDSTUK IV: VACCINATIEVOORSCHRIFTEN VOOR PAARDEN OP 

SHOWS IN BELGIË 

 
- Conform ECAHO 

 
 cfr. Blue Book 2014 p. 43 http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014 

http://www.ecaho.org/index.php/shows/blue-book-2014


HOOFDSTUK V: SPONSORING 
 

 

2.000 € voor het organiseren van een nationale C-show. 

 

1.000 € voor het organiseren van een zelfstandige Amateur Show. 

Om deze sponsoring te bekomen moeten er minstens 5 effectieve, Belgische deelnemers zijn. 

 

500 €/weekend voor het organiseren van Amateur Show-Classes die wordt gecombineerd met een andere 

show  tijdens hetzelfde weekend. Om deze sponsoring te bekomen moeten er minstens 5 effectieve, Belgische 

deelnemers zijn. 

 

500 €/weekend voor het organiseren van Bereden Klassen op Internationale Shows  

Om deze sponsoring te bekomen moeten er: 

- minstens 3 effectieve, Belgische deelnemers per reeks zijn (ruinen en merries mogen worden samengevoegd – 

zie Protocol) 

- dient het volledige Protocol Bereden Klassen (zie Hoofdstuk II Yellow Book) gerespecteerd te worden 

- dient er gebruik gemaakt te worden van de voorziene Puntenblaadjes te verkrijgen op het BAPS-secretariaat 

of te downloaden op de website www.baps-sbca.be . 

 

Het sponsorbedrag per weekend is maximum 2.500 €.  

 

De organisator staat toe dat er een probationer judge, bij voorkeur een jurylid van de nationale lijst van BAPS 

vzw, aanwezig is. 

 

BAPS vzw draagt de kosten voor dopingcontrole ENKEL als deze controle door BAPS vzw wordt opgelegd. 

 

 

Trofee voor "Beste Belgische Deelnemer" op internationale shows 

Dit is het in België geboren paard dat op datum van deze show in België is geregistreerd met het hoogst 

behaalde aantal punten. Deze trofee zal worden uitgereikt indien de organisator hiermee akkoord gaat. 

 

http://www.baps-sbca.be/


HOOFDSTUK /CHAPITRE VI: OFFICIALS 
 

 

 

JURYLEDEN/JUGES 

 

 

ECAHO A-lijst / Liste A ECAHO Mevr. Helen Hennekens-Van Nes Molenstraat 84 

B-2960 Brecht 

tel.: 0032/3313/6996 fax: 0032/3313/4884 

GSM: 0031/653/855575 

e-mail: helen@flaxman.nl 

 
Mevr. Christine Jamar-Demeersseman 

Berkensingel 24 

B-2490 Balen 

tel: 0032/1481/2462 fax: 0032/1481/2422 

GSM: 0032/475/702302 

e-mail: info@christine-jamar.be 

 
Mevr. Marie Wabbes 

Route de L’Etat 322 

B-1380 Lasne 

tel.: 0032/2/6332059 fax: 0032/2/6332432 

GSM: 0032/475/504724 

e-mail: mariewabbes@swing.be 

 
ECAHO B-lijst / Liste B ECAHO Mr. Koenraad Detailleur Goudenhoofdstraat 11 

B-8630 Veurne 

tel.: 0032/58/299730 fax: 287345 

GSM: 0032/498/356426 

e-mail: koenraad.detailleur@myoffice.mobistar.be 

 
Mr. Pascal Lavreau 

Dendermondesteenweg 103 

B-9070 Destelbergen tel.: 0032/472/256535 fax: 0032/9230/2218 

e-mail: canasta.cattery@hotmail.com 

 
Mevr. Julie Maden 

Terlaenenstraat 69 

B-3040 Ottenburg fax: 0032/85714143 

GSM: 0032/483/640235 

e-mail: madenjulie@yahoo.fr 

 
Mr. Henri Misson 

Avenue de la Gare 86 

B-6990 Hotton 

tel.: 0032/8446/6573 fax: 0032/84/467604 

e-mail: missonhenri@hotmail.com 

 

Mevr. Nelly Philippot Haras du Moirmonay B-6870 Arville 

tel.: 0032/6161/1421 fax: 0032/6161/1421 

GSM: 0032/496/304401 

e-mail: moirmonay@skynet.be 
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Mr.Tony Van Der Auwera 

Kerkelei 12 

B-2960 St. Job in t’Goor tel: 0032/3/6360333 

fax: 0032/3/6360333 

GSM: 0032/499/433766 

e-mail: tony.van.de.auwera@skynet.be 

 
Mr. Josy Everars 

Elderenstraat 57 

B-3700 Tongeren 

tel: 0032/12/263133 fax: 0032/12/263133 

GSM: 0032/477/202568 

e-mail: josy@nesj-arabians.com 

 
NATIONALE LIJST JURYLEDEN/LISTE NATIONALE JUGES 

Dr. med. vet. Patricia Borstel 

Nederrij 58 

B-2200 Herentals tel: 0032/14/223636 fax: 0032/14/222223 

GSM: 0032/475/609899 

e-mail: patricia.borstel@pandora.be 

 
Mr. Ronny Vosch 

Kanaalstraat 26 

B-3900 Overpelt 

GSM: 0032/497/996887 

e-mail: rvosch@skynet.be 

OF 

tel.: 00966/1/465 9422 ext. 416 fax: 00966/1/293 2526 

e-mail: Rvosch@MAKSHAFF.com 

 
Dr. Marc Somerhausen 

Chaussée Saint-Job 358 

B-1180 Uccle 

tel.: 0032/2/3758411 

GSM: 0032/475/821996 

e-mail: marc.somerhausen@skynet.be 

 
Mevr. Bérengère Fayt 

Rue de la Montagne 18 

B-5563 Hour 

GSM: 0032/474/468684 

e-mail: info@faber-arabians.be 

Mevr. Magali Deleau 

Route de Mons 53 

6140 Fontaine-L’Evêque tel.: 0032/71/542057 

GSM: 0032/496/312045 

e-mail: info@cheval-nephrim-arabians.be 

 
Mevr. Eline Raes 

Katstraat 29 

9340 Lede 

fax: 0032/53/417865 

GSM: 0032/473/345747 

e-mail: eline.raes@telenet.be 
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Mevr. Anne Standaert 

Vianderstraat 71 

3300 Tienen 

tel.: 0032/16/413747 

GSM: 0032/496/219000 

e-mail: anne-standaert@telenet.be 
 

 
RINGMEESTERS  AANBEVOLEN   DOOR   ECAHO/ MAITRES DE RING RECOMMANDES 

PAR ECAHO 

 

Mr. Jean Dardenne 

15, Rue du Crocq 

B-4219 Meeffe 

tel.: 0032/81/855278 fax: 0032/81/856010 

e-mail: dardennejean@skynet.be 

 
Mr. Koenraad Detailleur 

Goudenhoofdstraat 11 

B-8630 Veurne 

tel: 0032/58/299730 fax: 0032/58/287345 

GSM: 0032/498/356426 

e-mail: koenraad.detailleur@myoffice.mobistar.be 

 
Mr. Michel Hensen 

Industrieweg 21 

B-3620 Lanaken 

 
Mr. Marc Labruyère 

Rue de Dinant 11 

B-1401 Nivelles 

tel.: 0032/67/216648 fax: 0032/67/216648 

 
Mr. Ronny Vosch 

Kanaalstraat 26 

B-3900 Overpelt 

GSM: 0032/497/996887 

e-mail: rvosch@skynet.be 

OF 

tel.: 00966/1/465 9422 ext. 416 fax: 00966/1/293 2526 

e-mail: Rvosch@MAKSHAFF.com 
 

Mr.Tony Van Der Auwera 

Kerkelei 12 

B-2960 St. Job in t’Goor tel.: 0032/3/6360333 

fax: 0032/3/6360333 

GSM: 0032/499/433766 

e-mail: tony.van.de.auwera@skynet.be 

 
Mr. Gijs Eggink 

Putsesteenweg 49, box 1.03 

B-2920 Kalmthout tel.: 0032/3/6589757 

GSM: 0032/475/865434 

e-mail: eggink.gijs@gmail.com 
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Mr. Gerard Oben 

Hansenstraat 19 

B-3690 Zutendaal tel.: 0032/89/612058 

GSM: 0032/487/588847 

e-mail: oben_geurts@hotmail.com 

 
Mevr. Anne De Bie 

Hamaide 106 

B-6840 Redu 

tel.: 0032/61/278919 fax: 0032/61/279221 

GSM: 0032/477/488042 

e-mail: a.de.bie@avocat.be 

 

DISCIPLINARY COMMITTEE MEMBERS (DC) ECAHO DC-A lijst 

Mr. Gijs Eggink 

Putsesteenweg 49, box 1.03 

B-2920 Kalmthout tel.: 0032/3/6589757 

GSM: 0032/475/865434 

e-mail: eggink.gijs@gmail.com 

 
ECAHO DC-B lijst Mevr. Anne Dardenne Rue de l’Eglise 10 

B-4219 Wasseiges 

tel.: 0032/495/129625 

e-mail: annedardenne@aol.fr 
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