
Working Equitation Belgium 2023

NR

1 2 TONNEN min 4m - galop EV wissel min 4m - galop VL wissel omstoten ton:  + 5sec

2 BRUG omstoten deel  : +5sec

3 PARALLELLE SLALOM min 7m - galop EV wissel min 7m galop VL wissel +3sec per paal

4 SPRONG aanraken of omvallen : +5sec

5 PEN omstoten deel hindernis : +5sec

6 ENKELVOUDIGE SLALOM min 7m - galop EV wissel min 7m galop VL wissel +3sec per paal

7 3 TONNEN min 4m - galop EV wissel min 4m - galop VL wissel omstoten ton + 5sec

8 POORT omvallen poort : +30sec ; omvallen 
deel : +10sec

9 BEL IN CORRIDOR
rechte gang / stap of 
galop/achterwaarts

omstoten  : +5sec

10 KRUIK NVT

stap of galop/beker 
vooraan omzetten /  

achterwaarts uit

stap of galop/beker 
nemen/achterwaarts / 

beker zetten

12 SIDEPASS
been over sidepass :+ 5sec 

omstoten: +7sec

13 GARROCHA NEMEN omstoten ton :+7sec

14 RING STEKEN
-5 bonussec bij nemen ring ; +10sec 

bij omstoten staander

15 GARROCHA PLAATSEN omstoten ton: +5sec

16 BEEK

17 BANK

18 BEKER OMZETTEN omstoten deel hindernis : +5sec

stap of galop

stap of draf stap of galop

stap of galop 

rechte gang of L/stap of galop/ achterwaarts

WORKING EQUITATION BELGIUM 2023 : BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN PER KLASSE - HINDERNISSEN
HINDERNIS WE1

+5sec per omgestoten paal

min 4m - draf

min 7m - draf

stap of draf 

WE2 WE3

kruis max 50cm

voorwaarts - mag open blijven - 
dicht = meer punten

WE4 SPEEDTRIAL - STRAFSEC

3m - galop VL wissel

4m*1,5m WAWE (minstens 2m*1,2m) - Stap, Overgang bij bakens

6m - galop VL wissel

max 60cm

WE0

2 maal in stap of draf 2 maal in stap of galop

6m - galop VL wissel

progressieve overgang naar halt overgang galop naar stap naar halt overgang galop naar halt

min 7m - draf

min 4m - draf

voorwaarts en/of achterwaarts

1,2m van elkaar - na halt, in gang van de klasse voorwaarts wegrijden

galop

3m - galop VL wissel

in stap/omzetten/ voorwaarts of 
achterwaarts (meer punten)

galop

stap, draf

max 80cm

galop

11
ACHTERWAARTS SLALOM 

BEKER

afmeting : tss paal op 1 lijn 2,5m à 3m  * breedte 1,5m (1,2m breedte indien de beker omgezet wordt)

stap of galop/beker nemen/ 
achterwaarts slalom/beker 

zetten

stap (ev. vanaf midden balk)

stap, draf

stap, draf

rechte gang/in stap/ voorwaarts of 
achterwaarts (meer punten)


