
BEKWAAMHEIDSATTEST, A- EN B-BREVET  
 

Dit document geeft meer informatie over de brevetafname.  Dit houdt in dat ruiters en amazones hun 

bekwaamheid, A- en/of B-brevet kunnen afleggen. Hieronder vindt u alvast extra uitleg. Indien er andere vragen zijn 

mag u ons altijd contacteren (info@bosakkerhoeve.be)  

Bekwaamheidsattest  
 Voor wie?   

o Als je min. 7 jaar bent en max. 11 jaar.  

o Je beheerst de basis van dressuur en springen.  

 Wat moet je doen/kunnen? 

o Wedstrijduniform niet verplicht. (verzorgde ruiterkledij) 

o Het praktijkexamen van het A- brevet. (Theorie wordt niet gevraagd) 

o Je kan zelfstandig op- en afzadelen.  

o Je kan enkele basishoefslagfiguren in stap en draf rijden. 

o Je kan lichtrijden op het buitenbeen. 

o In een wending aan galopperen. 

o Overgangen maken.  

o 1 zijde in verlichte zit rijden. 

o 3 sprongetjes nemen: 

- Voor paarden: min. 60cm, max. 70cm 

- B-pony’s (1.17-1.27): min. 40cm, max. 50cm 

- C-pony’s (1.27-1.37): min. 50cm, max. 60cm 

- D-pony’s (1.37-1.48): min. 60cm, max. 70cm 

A-brevet  
 Voor wie? 

o Min. 11 jaar (kalenderjaar waarin je 11jaar wordt) of ouder. 

o Je beheerst de basis van dressuur en springen. 

 Wat moet je kennen? 

o Voor het theorie examen ken je de leerstof uit “Paardrijden Ruiterbrevetten”. Dit boek is via de 

Bosakkerhoeve te verkrijgen.  

o Het theorie examen:  

o Je kent de belangrijkste uitwendige delen van het paard; 

o Je kent de gangmaten van het paard 

o Je kent verschillende hoefslagfiguren. 

o Je kent de verschillende hulpgevingen (overgangen, het rijden met contact,…) 

o Je kent de verkeersreglementen en voorschriften i.v.m. ruiter en verkeer, optoming van het 

paard en uitrusting van de ruiter. Je kent ook de voorschriften voor een respectvol gedrag in 

en tegenover de natuur.  
o  Het praktijk examen is hetzelfde als bij het bekwaamheidsattest 

 

B-brevet 

 Voor wie? 

o Je bent in het bezit van A-brevet (tenzij je A- en B-brevet op dezelfde dag aflegt!) 

o Min.  12 jaar (of wordt in dat kalenderjaar 12jaar)  

mailto:info@bosakkerhoeve.be


o Een ruime basiskennis is een vereiste! 

 Wat moet je doen?  

o Je moet een theoretische proef afleggen. 

o Je moet een volledige dressuurproef afleggen en een parcours springen. 

o Het ruiteruniform is wenselijk en het paard moet getoiletteerd zijn. 

 Wat moet je kunnen?  

THEORIE (Het boek: “Paardrijden Ruiterbrevetten” is via De Bosakkerhoeve te verkrijgen.) 

o Je kent de belangrijkste inwendige delen van het paard. 

o het belang van de zintuigen van het paard. 

o bijkomende onderdelen in de uitrusting van een paard. 

o de hoefslagfiguren. 

o de verschillende onderdelen van een sprong en de verschillende soorten 

hindernissen. 

o de belangrijkste reglementeringsbepalingen van een barema A. 

o het bandageren en het toiletteren. 

o de hoefverzorging. 

o Je kent de hulpgeving voor: het in de hand stellen van een paard, het aanspringen in galop, het 

springen. 

PRAKTIJK 

o Je rijdt individueel op een behoorlijke wijze de opgelegde dressuurproef. De jury moet kunnen zien 

dat jij in staat bent deel te nemen aan een wedstrijd. 

o Je springt in een behoorlijke stijl, uit de rug en uit de mond, een parcours van minstens 4 

hindernissen, waarbij één stijlsprong en minstens één breedte-hoogte sprong: 

- Voor paarden: min.70cm, max. 80cm 

- B-pony’s: min. 50cm, max. 60cm 

- C-pony’s: min. 60, max. 70cm 

- D-pony’s: min. 70cm, max. 80cm 

 

De data komt enkele maanden voor de brevetafname in onze kalender op onze website en op onze Facebookpagina. 

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.  

 

 

Met sportieve groeten,  

Het bosakkerteam 

 


