
      INFORMATIE VRIJSPRINGEN FOKKERIJDAG 2.0 
 
 
ALGEMEEN 
 
Voor de begeleiding bij het vrijspringen is er een BWP ploeg aangesteld. Er wordt er slechts één 
voorsteller in de piste toegelaten. Deze kan zich opstellen in de bocht voor de hindernis.  
Voor het vrijspringen zijn vooraan beenbeschermers met klittenbandsluiting toegestaan.  
 
PAARDEN 
 
° Bij het aantreden worden ze eerst kort los gelaten om het galopperen te zien op de linker -en de 

rechterhand. 
° Hindernis : 2 insprongen (rechte en oxer) en de hindernis. De afstand tussen de 1° en de 2° 

hindernis bedraagt +/- 7 meter, de afstand tussen de 2° en 3° sprong bedraagt +/- 7.2 meter. Er 
moet voldoende voet gebouwd worden aan de hindernis. 

° Beschrijving van de proef : Eerst worden drie oefensprongen genomen waarbij de hindernis 
  gewijzigd wordt : eerste oefensprong : hindernis = rechte van 70 cm; tweede oefensprong :  
  hindernis = rechte van 90 cm, derde oefensprong : hindernis = oxer van 90 cm. Vervolgens wordt  
  deze laatste oxer verhoogd tot  1m10-1m15 (tweejarigen) en 1m15 of 1m20 (driejarigen)  en nog  
  driemaal gesprongen. 
 
PONY’S (grote maat)  
Richtlijn voor de driejarigen. Voor de tweejarigen wordt er 10 cm lager gebouwd.  
 
° Bij het aantreden worden ze eerst kort los gelaten om het galopperen te zien op de linker -en de 

rechterhand. 
° Afstanden : tussen hoek en hindernis 1  : 6 m / tussen hindernis 1 en 2  : 6.00 m / tussen hindernis 2 
   en 3 : 6.50 m 
° Hoogte en breedte van hindernissen :  

                1° hindernis met voetbalk: rechte : 40cm  
                2° hindernis met voetbalk : oxer  vooraan 60 cm / achteraan 65 cm  
                3° hindernis met voetbalk :  
                           - schuine balk (1 kant op 80 cm) (1X) 

   - rechte : 80 cm  (1X)  
                                      - rechte : 1 m  (2X) 
                                      - oxer : vooraan 80 cm / achteraan 85 cm (2X) 
                                      - oxer : vooraan 1 m / achteraan 1.05 m / breedte 1.10m   
                                                    (2X)  
 
 


