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Informatieblad springwedstrijden (S-Proeven) 

In dit informatieblad leggen we kort uit hoe een springwedstrijd werkt, welke regels er zijn en waar je 
op wordt beoordeeld.  Zo kom je tijdens de wedstrijd geen onverwachte dingen tegen. 
 
De S-proeven bestaan uit verschillende niveaus en hoogtes. Er wordt begonnen bij de S30. Het getal 30 
geeft hierbij de hoogte van de hindernis aan. De klassen lopen steeds met 10 centimeter op, totdat de 
S90 is bereikt. S90 is de hoogst haalbare klasse bij de S proeven. De klassen op een rijtje: S30, S40, S50, 
S60, S70, S80, S90. 
 
Een springparcours 
Een springparcours bestaat uit een aantal hindernissen welke staan opgesteld in de rijbaan. De 
hindernissen zijn genummerd (1,2,3,4,….), deze nummer geven de volgorde aan waarin je het parcours 
moet afleggen.  
Heb je dit parcours foutloos afgerond, dan mag je barrage rijden. De barrage rij je direct na je foutloze 
parcours en gaat over dezelfde hindernissen alleen in een ander volgorde, bijvoorbeeld 3,4,7,8,9. 
 
Parcours verkennen 
Voordat je op je paard zit moet je het parcours verkennen, het parcours verkennen gebeurd voor en soms 
nog een keer tijdens de wedstrijd. Tijdens het parcours verkennen kun je in de rijbaan om zo te bekijken 
hoe je straks het parcours moet rijden. Je moet hierbij dus naast het basisparcours ook de barrage 
verkennen. Het parcours verkennen is zonder paard of pony. 
 
Losrijden 
Je mag tijdens een springwedstrijd net als bij een dressuurwedstrijd losrijden, het enige verschil is dat bij 
een springwedstrijd er een aantal hindernissen in losrijbak zullen staan.  
 
Belsignaal 
Tijdens een springwedstrijd geeft de jury doormiddel van een belsignaal aan wanneer de ruiter mag 
starten of moet stoppen. Ook geeft de jury doormiddel van een belsignaal aan wanneer zich een onveilige 
situatie voordoet of als de ruiter wordt uitgesloten.  
 
Beoordeling 
Stijlcijfer 
De beoordeling tijdens het springen gaat op stijl, hierbij zijn er 3 onderdelen waarop je beoordeeld wordt: 

1. Binnenkomen, halthouden en groeten (telt 1 keer) 
2. Wijze van rijden tussen de hindernissen(telt 3 keer) 
3. Houding en zit voor, tijdens en na de sprong (telt 3 keer) 

Op alle 3 onderdelen krijg je een cijfer van 0 tot 10, deze onderdelen vormen samen je stijlcijfer. 
Strafpunten 
Maak je een fout tijdens het parcours dan worden er weer punten van je stijlcijfer afgetrokken namelijk: 

 Gooi je er een balk af bij een hindernis, dan krijg je 2 punten aftrek (per hindernis). 

 Doe je langer dan de maximale tijd over het parcours, dan krijg je 2 punten aftrek 

 Overige fouten zoals: een weigering, vergissing, springen van de verkeerde hindernis, rijden van 
een volte, starten voor het startsignaal (bel) en dergelijke geeft 4 punten aftrek 

Heb je strafpunten tijdens de basisparcours dan mag je geen barrage rijden. 
Uitsluiting 
Het maximale weigeringen is 3, daarna is de ruiter uitgesloten. Wel mag je het parcours dan als oefening 
nog afmaken.  
Bij een val van de ruiter (en paard) volgt direct uitsluiting en mag je ook niet verder rijden. Indien de 
organisatie het toestaat mag de ruiter later tijdens de wedstrijd nog een keer rijden, maar dan moet dit 
mogelijk zijn en mag de ruiter geen lichamelijk letsel hebben opgelopen tijdens de val.  
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Promotiepunten 
Ook bij het springen zijn er promotiepunten te behalen namelijk: 

- Bij het behalen van 42-48 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt 
- Bij het behalen van 49 punten of meer behaalt de ruiter 2 promotiepunten Indien een ruiter 

minimaal 3 promotiepunten heeft behaald mag de ruiter de volgende wedstrijd 10cm hoger 
starten. Bij het behalen van 10 promotiepunten in een klasse moet de ruiter de volgende 
wedstrijd 10cm hoger starten. 
  

Diploma’s 
Met een springwedstrijd (S-Proeven) kun je net als bij een dressuurwedstrijd (F-Proeven)  
een diploma behalen.  Je kan alleen een diploma behalen in de even proeven (S40, S60 en S80). 
Je hebt een diploma behaalt wanneer je minimaal 3 promotiepunten in de S40, S60 of S80 hebt.  
 
Prijzen 
De prijsuitreiking is bij het springen gelijk als bij de dressuur.  

- Er zijn prijzen te behalen per categorie, de organisatie beslist wat een categorie is. Een categorie 
kan bijvoorbeeld S30 zijn, maar ook S30/S40/S50.  

- Per 4 deelnemers in een categorie wordt er 1 prijs uitgereikt, bijvoorbeeld: 
o Bij 4 deelnemers is er 1 prijs 
o Bij 5 deelnemers zijn er 2 prijzen 
o Bij 8 deelnemers zijn er 2 prijzen 
o Bij 9 deelnemers zijn er 3 prijzen 

- Het is mogelijk dat er 2 deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald, in dat geval geldt de 
ex-aequo-regeling: wanneer er 2 ruiters of meer hetzelfde aantal punten hebben, wordt er 
gekeken naar de stijlpunten bij punt 3 (Houding en zit voor, tijdens en na de sprong), zijn deze ook 
gelijk dan wordt er gekeken naar de stijlpunten bij punt 2 (Wijze van rijden tussen de 
hindernissen), zijn deze ook gelijk dan zijn er 2 of meerdere winnaars. 

 
Kledingvoorschriften 
De kledingvoorschriften tijdens het springen zijn gelijk als bij de dressuur, namelijk: 
A. : Het veiligheidshoofddeksel (cap) dient NEN-EN 1384-2012 gekeurd te zijn. (ook verplicht bij het 
losrijden of inspringen). Deze norm vervangt de voorgaande edities van NORM NEN-EN 1384. 
 
B. : Paardensportcentrum Stegeman jasje of sweater + rijbroek 
of effen sweater/witte blouse met lange mouwen + rijbroek 
of Rijjasje + plastron/stropdas + witte blouse + witte handschoenen + witte rijbroek (= officieel 
wedstrijdtenue) 
 
C. : Bij het officiële wedstrijdtenue zijn witte handschoenen verplicht, bij het andere tenue zijn 
handschoenen niet verplicht, maar draagt men ze wel dan moeten het witte handschoenen zijn. 
 
D. : Rijlaarzen, rubber of leer of jodphurschoenen in combinatie met minichaps (zonder franjes). 
 
E. : De maximale toegestane lengte van een zweep is 75cm, een dressuurzweep voor pony's mag 
maximaal 100cm en voor paarden 130cm lang zijn inclusief slag. Bij springproeven is alleen een zweep van 
75cm toegestaan. 
 
 
 
 
 


