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Toegestane sporen 

Per 1 september 2017 met wijzigingen 2018 verwerkt 

Hieronder de afbeeldingen van toegestane sporen in dressuur, springen en eventing 

Sporen zijn van metaal. Een ronde tand/knop/draaiend bolletje van hard plastic is 

toegestaan. De tand dient vanuit het midden van de spoor recht of gebogen naar achteren gericht te 

zijn. Wanneer voorzien van een wieltje, dient dit vrij te kunnen draaien en mag niet scherp zijn. De 

takken van de spoor dienen glad te zijn. Sporen zonder tand (dummysporen) zijn toegestaan. Indien 

ter  bescherming, takken en steel zijn omwonden met een bescherming, is dit eveneens toegestaan. 

Voor pony's zijn alleen stompe sporen, knopsporen - eventueel in zwanenhalsuitvoering – , dummy 

sporen en sporen met een draaiend bolletje toegestaan. Voor pony’s in dressuur geldt dat de spoor 

een maximale lengte mag hebben van 3.5 cm gemeten vanaf de laars tot het uiteinde van de spoor.   

Voor het springen en het springparcours en de cross country in eventing geldt dat sporen een 

maximale lengte mogen hebben van 4 cm. Gemeten vanaf de laars tot het uiteinde van de spoor.  
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