
Algemene voorwaarden en spelregels voor deelname ringsteken 2019   
Spelregels 
Er wordt gereden in twee categorieën:  

• Losse combinaties 
• Aangespannen combinaties (4 of 5 rondes) 
• Oldtimer trekkers (3 rondes) 

 
Alle rubrieken 
Iedere deelnemer doet de omloop 5 keer. 

• 1e ronde - elke ring 1 punt 
• 2e ronde - elke ring 2 punten 
• 3e ronde - elke ring 3 punten 
• 4e ronde - elke ring 2 punten 
• 5e ronde - elke ring 1 punt 

 
Winnaar is degene met het hoogste aantal punten. Deelnemers die eindigen met een gelijk aantal punten 
nemen deel aan de barrage. Bij de barrage geeft de 1e ring - 1 punt, de 2e ring - 2 punten en de 3e ring - 3 
punten. Indien deelnemers wederom gelijk eindigen, wordt de deelnemer met de snelste tijd winnaar. 
 
Overige regels 

§ De paarden moeten in normale voorwaartse draf gereden worden, wanneer naar oordeel van de jury 
het draftempo te laag ligt volgt er een waarschuwing; daarna wordt de dan gestoken ring niet geteld. 

§ Ringen welke niet aan de sabel gestoken worden, maar bij het steken (in de wagen) vallen tellen niet 
mee. 

§ Bij het steken moet de sabel achter het gevest worden vastgehouden.  
Indien dit niet gebeurt telt de gestoken ring niet mee. 

§ Alle deelnemers houden de volgorde aan die hen is toebedeeld. 
§ De nummers moeten aan de linkerzijde en goed zichtbaar voor de jury gedragen worden. 

 
Prijzen en Prijsuitreiking 
De Siem Mooij Prijs wordt gewonnen door de nummer 1 bij de paarden onder het zadel. 
Deze dient 3 maal aaneengesloten te worden gewonnen of 5 maal in totaal om eigenaar van deze trofee te 
worden. 
De Cees Poel Prijs wordt gewonnen door de nummer 1 bij de aangespannen paarden. 
Deze dient eveneens 3 maal aaneengesloten te worden gewonnen of 5 maal in totaal om eigenaar van deze 
trofee te worden. 
De Oldtimer Prijs wordt gewonnen door de nummer 1 bij de Oldtimers. 
Deze dient eveneens 3 maal aaneengesloten te worden gewonnen of 5 maal in totaal om eigenaar van deze 
trofee te worden. 
Het Schoonste Geheel en het Origineelste Geheel bij de paarden onder het zadelen aangespannen 
paarden worden eveneens met een prijs beloond. 
Na de prijsuitreiking wordt er een ereronde gelopen. 
 
De uitslag van de jury is bindend. 
 



Artikel 1 Algemene voorwaarden 
1.  Iedere deelnemer is bij inschrijving akkoord gegaan met de algemene bepalingen en spelregels. 
2.  Deelnemers dienen;  

Ø De aanwijzingen van de organisatoren op te volgen. 
Ø Op het ringsteekevenement in goede gezondheid te zijn, de organisatie behoud het recht om  

 deelnemers te diskwalificeren die in dusdanige conditie verkeren die voor hen of de  
   omgeving gevaar oplevert. 

Ø Zich onder alle omstandigheden correct te gedragen; wangedrag leidt tot diskwalificatie. 
Ø Hun paard onder controle te hebben. 

 
3. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. ongevallen en/of schade door of 
 aan deelnemers veroorzaakt. 
4. Iedereen neemt deel op eigen risico aan het ringsteek evenement te Bakkum. 
5. Bij gebrek aan deelname kan ringsteken alleen worden geannuleerd wanneer de officials de deelnemers 
 hiervan tenminste drie dagen voor het begin in kennis zijn gesteld. 
6. Bij slecht weer kan de organisatie besluiten tot opschorting en/of annulering van (onderdelen van) 
 ringsteken. 
7. Iedere deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk en wordt geacht W.A.-verzekerd te zijn. 

8. Reclame uitingen in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan tijdens dit evenement. 
9. Maximaal 1 combinatie per paard/ aanspanning kan deelnemen aan het ringsteek evenement, het is niet 

toegestaan om tussentijds te wisselen van ruiter of menners. 
10. Het dragen van een goedgekeurde Cap/rijhelm volgens Europese norm CE/EN-1384 is verplicht. 
11. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven maar niet kunnen deelnemen dienen zich tot uiterlijk 24 uur 

voor het begin van het evenement af te melden. 
 
Paard en Welzijn 

12. Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden, Onder wreedheid, 
overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het buitensporig aanzetten van 
vermoeide paarden, het overmatig gebruik van zweep of karwats, een onaanvaardbaar scherp of slecht 
zittend bit, het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van sporen, het gebruik van 
elektrische apparaten, het ‘barreren’ van het paard, het overgevoelig maken van elk gedeelte van het 
paard, onder andere door het toepassen van scherpe zalf en dergelijke, het onjuist toepassen van 
methoden en/of hulpmiddelen alsmede alle handelingen, die in strijd zijn met de gedragscode ‘Welzijn 
van het paard’. 

13. Wanneer een paard op een wedstrijd een bloedende mond heeft, dient door de organisatie te worden 
vastgesteld of dit het gevolg is van een handelwijze, die als wreedheid kan worden aangemerkt. Indien 
hiervan sprake is dient de deelnemer te worden gediskwalificeerd. 

14. Paarden die deelnemen te verkeren in goede conditie en gezondheid. Wanneer een paard vanwege een 
blessure, verwonding, drukking en/of andere al dan niet tijdelijke lichamelijke aandoeningen behoud de 
organisatie het recht om de deelnemer te diskwalificeren. 

15. Ongeoorloofde middelen zijn niet toegestaan. 
16. De paarden moeten ingeënt zijn voor influenza A, het paardenpaspoort dient overlegt te worden bij 

het secretariaat voor aanvang van het ringsteken. 
 

Artikel 1.2 Algemene voorwaarden oldtimers 
Iedere deelnemer is bij inschrijving akkoord gegaan met de algemene bepalingen en spelregels. 

Deelnemers dienen; 
1. De aanwijzingen van de organisatoren op te volgen. 
2. Op het ringsteekevenement in goede gezondheid te zijn, de organisatie behoud het recht om 

deelnemers te diskwalificeren die in dusdanige conditie verkeren die voor hen of de omgeving gevaar 
oplevert. 

3. Zich onder alle omstandigheden correct te gedragen; wangedrag leidt tot diskwalificatie. 



4. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. ongevallen en/of schade door of aan 
deelnemers veroorzaakt. 

5. Iedereen neemt deel op eigen risico aan het ringsteek evenement te Bakkum. 
6. Bij gebrek aan deelname kan ringsteken alleen worden geannuleerd wanneer de officials de deelnemers 

hiervan tenminste drie dagen voor het begin in kennis zijn gesteld. 
7. Bij slecht weer kan de organisatie besluiten tot opschorting en/of annulering van (onderdelen van) 

ringsteken. 
8. Iedere deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk en wordt geacht W.A.-verzekerd te zijn. 
9. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar en in het bezit van een tractorrijbewijs. 
10. Na afloop van het ringsteken met de aangespannen paarden bestaat de mogelijkheid met uw tractor 

eveneens deel te nemen aan het ringsteken. 
11. Alleen bijrijders die op een veilige bijrijder stoel kunnen plaatsnemen mogen steken, de organisatie 

controleert alle oldtimers op zo’n zitje en behoud het recht deze af te keuren met diskwalificatie als 
gevolg. 

  
Artikel  2 Verwerken van persoonsgegevens 
2.1 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan 
geeft. 
 
2.2  Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Ringsteek Comité Bakkum worden aangemerkt als 
verwerkingsverantwoordelijke, of indien Ringsteek Comité Bakkum de persoonsgegevens ten behoeve van een 
derde partij verwerkt als verwerker. Ringsteek Comité Bakkum vervult (afhankelijk van de hoedanigheid 
waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker. 
 
Artikel 3 Doeleinden van de verwerking 
3.1 Ringsteek Comité Bakkum zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het 
kader van het uitvoeren het evenement, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die 
met toestemming van de betrokkene worden bepaald. 
 
3.2 Ringsteek Comité Bakkum zal alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die 
bij de uitvoering van het evenement nodig zijn worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan 
Ringsteek Comité Bakkum worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens 
worden verwerkt, dient deelnemer dit vooraf aan Ringsteek Comité Bakkum te melden en zullen Partijen in 
overleg beoorde-len of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 
 
3.3 Ringsteek Comité Bakkum staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een 
gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Ringsteek Comité Bakkum vrijwaart de deelnemer van alle 
aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht. 
 
3.4 Ringsteek Comité Bakkum staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van 
persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.  
 
3.5 De verplichtingen van de deelnemers die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die 
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Ringsteek Comité Bakkum, zoals vrijwilligers of door hen 
ingeschakelde derden. 
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