
   

  

Regionale Spelen in 2019 
En hoe het verder gaat in 2020 bij de Nationale Spelen 
Sport gaat over ontwikkeling en dus ontwikkelen we de sport ook steeds door. Voor het paardrijden 
bij Special Olympics betekent dit, dat we geleerde lessen uit het verleden en invloeden van de 
internationale sport terug zullen vinden in de landelijke paardrijdevenementen. 

 
In juni 2019 staan er 2 Regionale Spelen op het programma: Groningen op 15 juni en Den Haag op 23 
juni. Voor de sporters een uitgelezen moment om elkaar te treffen en nieuwe ervaringen op te doen. 
Qua organisatie en programma zijn er echter vooral op het vlak van Divisioning een paar wijzigingen. 
Hierbij een beschrijving. 

Divisioning anno 2019 
Nadat de matching heeft plaatsgevonden, is het bij het paardrijden tijd voor de divisioning. Vanaf dit 
jaar zullen we dat gaan doen volgens de internationale richtlijnen. Dat betekent, dat we gaan 
divisionen volgens de principes van English Equitation. 
 
De ruiters zullen per groepje van 4 of 5 naar de baan geroepen worden. Dit zijn ruiters die zich 
hebben ingeschreven voor gelijke niveaus. Daar staat de jury IN de baan. De ruiters zullen om de jury 
heen stappen. Coaches zijn daarbij aanwezig. Dan roept de jury 1 ruiter naar zich toe en overige 
ruiters gaan om de baan heen stappen. De ruiter die geroepen is, moet vervolgens een aantal 
oefeningen doen. Dit gaat volgens de richtlijnen in het reglement:  
 
De jury-leden hebben de keuze om de volgende onderdelen af te roepen: 

1. Gangen volgens het niveau waarvoor zij zich ingeschreven hebben 
2. Overgangen, passend bij het ingeschreven niveau 

a. A-Level: draf/galop/draf overgangen 
b. B-Level: stap/draf/stap overgangen 
c. C-Level: Vrije stap/arbeidsstap 

3. Halthouden (4-6 seconden) vanuit stap of draf (internationaal ook vanuit galop, dat doen we 
hier niet) 

4. Kleine volte (10m) in stap of draf 
5. Grote volte (20m) in draf of galop 
6. Van hand veranderen in stap of draf 
7. Slangenvolte met 3 bogen, lichtrijden met omzitten op A-C lijn (voor A level) 
8. De bel wordt alleen gebruikt indien absoluut nodig, in alle gevallen kan de jury in gezamenlijk 

overleg wel tot een oplossing komen. 
Indien dit voor de ruiter beter is, zal de coach de opdracht van de jury mogen herhalen. Let op: het is 
niet de bedoeling dat je additionele aanwijzingen geeft!!!  
 
In de internationale regels staan meer onderdelen benoemd, maar die zullen we hier in NL niet 
vragen. 
 
Het zal een beperkte test zijn, waarbij het de jury punten geeft voor: 

 De gangen – gelijkmatigheid en correctheid 
 Overgangen – vloeiend, netjes 
 Correctheid van de voltes en figuren 
 Correctheid van de hulpen 
 Houding en zit  
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 De wijze van voorstellen van het paard (bij B en C de mogelijkheid tot het vasthouden van het 
ritme van het paard). 
 

(zie ook de voorbeeld beoordelingen in de reglementen) 
 
Aan de hand van deze punten worden vervolgens de divisies samengesteld. In die divisies worden 
dan de gehele proeven gereden. 
 
ZORG DUS DAT JULLIE RUITERS DEZE ONDERDELEN KENNEN, HERKENNEN EN UIT KUNNEN 
VOEREN. 

Blik vooruit naar 2020 en verder 
 
In Nederland zullen we de komende jaren meer disciplines gaan aanbieden op de regionale en 
nationale spelen. Op de regionale spelen in de Den Haag op 23 juni zullen we daarom tijdens het 
middagprogramma een demo “Trail” gaan geven. Daarvoor zullen de ruiters die in Abu Dabi waren 
uitgenodigd worden om dit te laten zien. 
 
We zijn benieuwd naar jullie reacties en gaan misschien dit zelfs aanbieden op de Nationale Spelen 
volgend jaar! 
 
 


