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De FEIF schrijft voor: 
 
Riders’ dress/equipment 
At international sport competitions riders should wear a riding jacket or plain sports pullover or 
waistcoat, riding breeches with riding boots or jodhpurs with Jodhpur boots. In Pace race and Pace 
tests riders should wear riding breeches with riding boots or jodhpurs with jodhpur boots, but may 
be otherwise dressed casually and appropriately. Spurs are forbidden. 
Riders must wear a riding hat approved by an official body at all times when mounted. 
The whip must not be longer that 120 cm including the tassel. In pace races whips are forbidden. The 
rider can use only one whip at the time. The rule concerning whips is valid for the whole competition 
area and for the entire duration of the competition. 
 
In Nederland verwachten we van ruiters de volgende kleding: 

 rijbroek en rijlaarzen, of jodphur en jodphurlaarzen; 

 in de Sportklasse A en B: rijjasje; 

 in de Sportklasse C en D en Jeugdklasse: rijjasje, IJslandse trui, of verenigingstrui; 

 in telgangproef, telgangren, cross, galopren: bovenstaande of een informeel, maar geschikt 
kledingstuk; 

 helm, gecertificeerd met het volgende nummer: CE/EN-1384 
 
Geschikte kleding in zijn algemeenheid en voor de telgangonderdelen in het bijzonder betekent: 

 Bedekte schouders en lange mouwen (dus geen mouwloze shirts of spaghetti bandjes) 

 Body reikend tot in of over de rijbroek of jodphur (dus geen naveltruitjes). 

 Plain betekent eenkleurig 
 
Teksten en logo’s zijn toegestaan wanneer zij voldoen aan de regels over sponsoruitingen voor de WK 
en luiden als volgt: 

 80cm² slechts één keer op het rijjasje of op het buitenste kledingstuk op borsthoogte 

 16 cm² op beide zijden van de kraag van het shirt 
Andere reclame op paarden, ruiters en ander rij-toebehoren is niet toegestaan 


