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BATTLE OF THE CLUBS  2022 

 
 
Concept: 

• Vorm een club van 3 ruiters en een mascotte en je kan deelnemen aan deze proef. 

• Iedere club bestaat uit: 

• 1 teamleader 

• 1 Mascotte : pony ruiter /shetlander  

• 1 Ruiter 90cm 

• 1 Ruiter 1m05  

• 1 Ruiter 1m15 
 
Reglement 

• Ruiters die deelnemen aan FHE in  CIS1,CSI2 en CSIYH  zijn niet toegelaten 

• Een ruiter mag slechts in 1 team deelnemen 

• Op de parking van de vrachtwagens kunnen de ruiters al een beetje losrijden 

• Op de parking zal een steward de clubs afroepen die naar de inspringpiste mogen 

• Inspringen doen we in de inspringpiste met maximaal 4 clubs gelijk. 

• De mascottes mogen niet losrijden in de inspringpiste, zij wachten onder toezicht van hun 
teamleader in de wachtring voor de paddock. 

• Na de selectie is er geen prijsuitreiking voorzien. De geselecteerde teams voor de halve finale  
worden onmiddellijk na de prijsuitreiking bekend gemaakt, 

 
Verloop van de proef:  

• De verschillende reeksen lopen per proef 

❖ 90 cm: Toenemende punten Bareama A binnen toegestane tijd  

❖ 1,05 m: Toenemende punten (progressief) binnen toegestane tijd (art. 269) eventueel 

met joker 

❖ 1,15 m: Toenemende punten (progressief) op tijd eventueel met joker (art. 269) 

• Het parkoers van 90 cm wordt eerst gereden door alle ruiters ingeschreven op die hoogte, 

vervolgens de ruiters van 1,05 m en tenslotte de ruiters 1,15 m 

• Het resultaat van de ploeg wordt bepaald door de samentelling van de punten van de drie 

combinaties en de tijd van de laatste combinatie (1,15m) 

• Indien een ruiters uitgesloten wordt is de ploeg uitgesloten, de andere ruiters krijgen alsnog de 

mogelijkheid om hun omloop te rijden  

 
Finale: 

• De 15 beste ploegen gaan door naar de finale op zondag 

• Indien een ploeg forfait geeft voor de finale zal deze vervangen worden door het volgende team. 
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Deelnemen 

• Inschrijven kan enkel via www.flanders-horse-event.be 

• Betaling van €125/club bevestigt uw deelname. Bij betaling ontvang je automatisch je factuur. 
 
Info 

• Op de website vindt je alle info die je nodig hebt terug.  

• Extra vragen worden enkel via info@flanders-horse-event.be beantwoord.. 
 

Prijzenpot: 

• wisselbeker 

• Prijzengeld: € 2000 verdeeld onder de clubs die deelnemen aan de finale. 

• De winnend club heeft een wildcard voor de halve finale editie 2023  

• Natura prijzen 

• Prijs voor de mooiste mascotte van de clubs. Mascotte wordt verkozen op de eerste dag en 
wordt gevraagd om zijn prijs op te halen tijdens de finale. Volledig in mascotte tenue. 

 

Data  
woensdag 3 augustus 2022 

• Deelnemers 25 clubs  

• 15 clubs gaan door naar de finale op zondag 7 augustus 2022 

• aankomst paarden vanaf 14:00 – Bosmansdreef oprit 1 (enkel 
paardentransport) 

• 14:00 – 15:00 Elke Club dient zijn aanwezigheid te bevestigen op 
het FHE secretariaat  

• 16:00 start proef  

• 18:00 einde proef 
 
Zondag 7 augustus 2022 

• Deelnemers 15 clubs  

• aankomst paarden van 11.00 - 12:00 - P Bosmansdreef oprit 1 
(enkel paardentransport) 

• 12:00 Elke Club dient zijn aanwezigheid te bevestigen op het FHE 
secretariaat  

• 13:00 start proef  

• 15:00 einde proef 
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