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Vragen viertallen 
 
Uit hoeveel ruiters bestaat het viertal? 
Het viertal bestaat uit 4 ruiters. Deze 4 ruiters mogen mee doen aan de onderdelen dressuur en 
springen. Het is niet mogelijk om een 5de ruiter aan het team toe te voegen voor het onderdeel 
dressuur of springen.  
 
Welke proef wordt er verreden? 
Alle viertallen rijden proef 55. 
 
Mag onze commandant ook mee doen aan de onderdelen dressuur en springen? 
Nee dit is niet de bedoeling. De commandant begeleidt jullie als viertal tijdens de viertal proef. De 4 
ruiters van het viertal mogen wel mee doen aan de onderdelen dressuur en springen. 
 
 
Vragen dressuur 
 
Wie mogen mee doen het aan het onderdeel dressuur? 
Alle 4 de ruiters mogen deelnemen aan het onderdeel dressuur. De beste 2 resultaten tellen mee 
voor de Viertal Kampioenschappen. Dus het is de bedoeling om minimaal te starten met 2 ruiters van 
het viertal.  
 
Ik rijd niet mee met een viertal, mag ik wel mee doen aan het onderdeel dressuur? 
Jazeker, je mag je ook individueel inschrijven voor het onderdeel dressuur. 
 
Welke proeven worden er verreden? 
Dit ligt aan de klasse waarin je je hebt ingeschreven: 

- B  proef 20 
- L1  proef 24 
- L2  proef 28 
- M1  proef 32 

 
 
 
Vragen springen 
 
Wie mogen mee doen aan het onderdeel springen? 
Alle 4 de ruiters mogen deelnemen aan het onderdeel springen. Het beste resultaat telt mee voor de 
Viertal Kampioenschappen. Dus het is de bedoeling om minimaal te starten met 1 ruiter van het 
viertal. 
 
Ik rijd niet mee met een viertal, mag ik wel mee doen aan het onderdeel springen? 
Jazeker, je mag je ook individueel inschrijven voor het onderdeel springen. 
 
Wat is de hoogte van het parcours? 
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Het parcours wordt aangepast aan het niveau van de ruiter binnen de range van 60/80 cm. 
Springruiters met een startkaart springen mee in hun eigen klasse.  
 
 
 
Vragen puntentelling 
 
Hoe wordt de kampioen bepaald? 
De resultaten van de drie onderdelen worden aan het eind van de dag bij elkaar opgeteld: 

- De behaalde viertal punten tellen x2 
- De resultaten van de beste 2 individuele dressuurproeven tellen mee 
- Het resultaat van de best individuele springruiter telt mee.  

De puntentelling bij het springen is als volgt: 
o Foutloze ronde 180 punten  
o Per foute hindernis 5 strafpunten  
o 1e weigering 5 strafpunten  
o 2e weigering 10 strafpunten  
o 3e weigering 20 punten minder dan de laagst behaalde punten van de springruiter die 

meetelt voor de viertal kwalificatie.  
 

 
 
 
Overige vragen 
 
Mogen we ook iemand buiten ons viertal laten dressuren of springen voor onze punten? 
Nee dit mag niet. Het viertal bestaat uit vier ruiters. Deze 4 ruiters bespreken onderling wie er mee 
doen aan het dressuur onderdeel (minimaal 2 ruiters en maximaal 4 ruiters) en wie er gaat springen 
(minimaal 1 ruiter en maximaal 4 ruiters).  
 
Tot wanneer mogen we bepalen wie er aan welk onderdeel mee gaat doen? 
Bij de inschrijving (uiterlijk 2 april) geef je aan wie er aan welk onderdeel deelneemt. Bespreek dus 
onderling goed wat jullie plan gaat worden!  
 
Wat zijn de kosten per onderdeel? 

- Viertal: €10,- 
- Dressuur: €4,- per lid / €8,- niet lid 
- Springen: €4,- per lid / €8,- niet lid 

 
Wat zijn de totale kosten voor deze dag? 
Dat ligt aan meerdere onderdelen: wel/geen RVMS lid, hoeveel ruiters er mee doen aan de 
onderdelen dressuur en springen en of je mee rijdt met je eigen paard of een paard huurt.  
Hieronder 2 rekenvoorbeelden voor de totale kosten. Uiteraard is het aan jullie zelf hoe jullie de 
kosten onderling verdelen.  
 
Rekenvoorbeeld 1  

- Viertal rijden: €10,- 
- Alle 4 de ruiters rijden mee met een eigen paard  
- 3 ruiters nemen deel aan het onderdeel dressuur 

o Waarvan 2 lid: €8,- 
o Waarvan 1 niet lid: €8,- 
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- 2 ruiters nemen deel aan het onderdeel springen 
o Waarvan 1 lid: €4,- 
o Waarvan 1 niet lid: €8,- 

Totale kosten: €38,-  

Reken voorbeeld 2 

- Viertal rijden: €10,- 
- 3 ruiters rijden mee met een eigen paard 
- 1 ruiter huurt een paard voor twee onderdelen: €20,-  
- 2 ruiters nemen deel aan het onderdeel dressuur 

o Waarvan 1 lid: €4,- 
o Waarvan 1 niet lid: €8,- 

- 1 ruiter neemt deel aan het onderdeel springen 
o Waarvan 1 lid: €4,- 

 
Totale kosten: €46,-  
 

 
 

Heb je nog vragen? Geen probleem, stel gerust je vraag aan een van de bestuursleden of 

mail je vraag naar info@rvms.nl !  

 
 
 

 


