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7. Het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of 

wedstrijdrubrieken die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse 

bij FEI aangesloten federatie, is verboden. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de 

desbetreffende wedstrijdorganisatie, persoon/official en/of deelnemer een administratieve heffing 

opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. Bij het organiseren, laten 

verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of wedstrijdrubrieken, die niet 

worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse bij FEI aangesloten 

federatie, waarbij vooraf door de KNHS aan de desbetreffende persoon of organisatie is gemeld dat dit 

niet is toegestaan, zal opgave worden gedaan bij de aanklager van de KNHS. Indien bovenstaande 

overtreding wordt gedaan door een sporter/official die ook internationaal start/als official een functie 

vervult zal deze overtreding bij de FEI worden aangemeld. 

 

 

13. In het vraagprogramma dient te worden opgenomen op welke wijze startlijst(en) en/of tijdschema(‘s) bekend 

gemaakt worden, hetgeen tenminste drie dagen voor de wedstrijd dient te gebeuren.  

16. In het vraagprogramma dient te worden opgenomen of een parade wordt verreden. 

 
 

3. Op een wedstrijddag: 

a. mag een paard in de discipline Dressuur met dezelfde ruiter tweemaal uitkomen in twee verschillende 

 rubrieken, behoudens in het geval van deelname aan een rubriek Kür op Muziek en aan een 

 klassementswedstrijd, waarin het maximum aantal rubrieken is vastgesteld op drie.  

b. mogen, indien twee deelnemers op dezelfde wedstrijddag van hetzelfde paard gebruik maken, zij 

 onverminderd het bepaalde in lid 4a van dit artikel in de discipline Dressuur elk tweemaal met het  paard 

 uitkomen; de in lid 3a van dit artikel genoemde uitzonderingsbepaling is in dat geval echter niet van 

 toepassing. 

c. mag een paard maximaal twee keer worden gestart in de discipline Springen, exclusief barrage en 

 finale. 

4. Met één paard mogen meer combinaties gevormd worden, waarbij echter de hierna volgende bepalingen in acht 

genomen dienen te worden: 

a. Een paard mag uitsluitend in de disciplines Dressuur, Springen, Aangespannen Sport en Mennen 

 (dressuur en vaardigheid) op één wedstrijddag, al dan niet met dezelfde deelnemer, maximaal viermaal 

 worden gestart, waarvan door één deelnemer in de discipline Springen. Een uitzondering hierop zijn 

 starts tot en met de klasse L-Springen voor pony’s, waarin maximaal twee deelnemers met dezelfde pony 

 mogen deelnemen met inachtneming van het bepaalde in lid 3c van dit artikel. 

b. Start een paard tweemaal met verschillende deelnemers in de discipline Dressuur, dan moet tussen de twee 

 starts een tijdverschil liggen van tenminste 30 minuten. 

c. In de disciplines Eventing, Endurance, Mendurance en in de Samengestelde Mensport mag een paard door 

 één deelnemer worden uitgebracht op een wedstrijd. 
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3. Op een wedstrijddag mag een paard, al dan niet met dezelfde deelnemer maximaal 4 keer worden gestart 

met de volgende beperkingen; 

a. Dressuur en mennen dressuur: een combinatie mag maximaal 2 keer starten (exclusief Kür op 

muziek, afdelingsdressuur en/of finale). Indien een paard met 2 verschillende deelnemers start mag 

deze maar met 1 deelnemer aan de Kür op muziek, afdelingsdressuur en/of finale deelnemen. 

b. Springen en mennen vaardigheid: een paard mag maximaal 2 keer worden gestart (exclusief barrage 

en/of finale). Indien een paard met 2 verschillende deelnemers start mag deze maar met 1 deelnemer 

aan de finale deelnemen. 

c. Een combinatie mag maar 1 keer uitkomen in dezelfde rubriek. 

4. Start een paard tweemaal met verschillende deelnemers in de discipline Dressuur, dan moet tussen de twee 

starts een tijdverschil liggen van tenminste 30 minuten. 

5. In de disciplines Eventing, Endurance, Mendurance en in de Samengestelde Mensport mag een paard door 

één deelnemer worden uitgebracht op een wedstrijd. 

 

3.  Deelnemers, die zich hebben ingeschreven maar niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen dienen zich tot 

uiterlijk 24 uur voor het begin van de wedstrijd schriftelijk af te melden tenzij hiervoor in het vraagprogramma een 

andere procedure en/of een ander tijdstip is aangegeven. Indien een deelnemer niet of niet tijdig op de in dit 

artikel vermelde wijze is afgemeld, kan deze door de wedstrijdgevende organisatie bij de KNHS worden 

voorgedragen voor een administratieve maatregel. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de 

desbetreffende deelnemer hiervoor een heffing administratieve maatregel opleggen conform de 

Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. 

 

 

10. Bij het niet afmelden en/of niet verschijnen op een wedstrijd kan een wedstrijdorganisatie te allen tijde de directe 

kosten zoals inschrijfgelden, stallingskosten, hotelkosten en dergelijke rechtstreeks bij de deelnemer in rekening 

brengen. Indien een deelnemer zich binnen een periode van 12 maanden voor de derde keer niet afmeldt, kan 

door het KNHS-bestuur opgave worden gedaan bij de Aanklager. Bij overtreding van deze bepaling kan de 

KNHS de desbetreffende deelnemer hiervoor een administratieve maatregel opleggen conform de 

Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. 

 

 

3. Tijdens FEI World Cup wedstrijden worden startplaatsen toegewezen conform het FEI World Cup-reglement. De 
toewijzing van startplaatsen aan Nederlandse deelnemers in een eventuele B-groep vindt plaats conform het 
gestelde in lid 6 van dit artikel.  

4.  Tijdens een CSI*** en CSI**** dient het deelnemersveld, dan wel indien van toepassing de A-groep, te bestaan 
uit 40% door de KNHS geselecteerde Nederlandse deelnemers. De A- en/of B-kadercombinaties hebben de 
voorkeur, mits vormbehoud is aangetoond. Nationale kadercombinaties krijgen voorrang bij de inschrijving voor 
internationale wedstrijden, tenzij de bondscoach anders beslist. Daarnaast wijst de chef d’equipe bondscoach, 
eventueel na overleg met de chef d‟equipe bondscoach van de Young Riders, in overleg met de 

wedstrijdorganisatie van het desbetreffende evenement maximaal twee ruiters onder de 25 jaar aan. Het staat 
een wedstrijdorganisatie te allen tijde vrij meer Nederlandse deelnemers te accepteren dan conform deze 40%-
regeling verplicht is. Tijdens een CCI/CIC *** en **** heeft de chef d‟ equipe de mogelijkheid om een extra 
startplaats in overleg met de wedstrijdorganisatie aan te wijzen voor een ruiter onder de 25 jaar. 

6.  Tijdens een CSI dienen, indien van toepassing, in de B-groep minimaal vijf deelnemers via aanwijzing door de 
chef d‟equipe en minimaal vijf deelnemers via aanwijzing door de chef d‟equipe in overleg met de 
wedstrijdorganisatie te worden ingeschreven, waarbij kaderleden van de senioren en het A-kader van de Young 
Riders voorrang hebben op lager geklasseerde combinaties. Tijdens een CSI2* wedstrijd in Nederland dient 
het deelnemersveld tenminste  te bestaan uit 7 door de KNHS geselecteerde Nederlandse deelnemers. 
Nationale kadercombinaties krijgen voorrang bij de inschrijving voor internationale wedstrijden, tenzij 
de bondscoach anders beslist.  
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Toevoegen: 
In de reguliere dressuur is het gebruik van stang en trens alleen toegestaan vanaf de klasse Z1. 

 
 
 
 
Toevoegen aan de begrippenlijst: 

 

Onderlinge wedstrijd 

Wedstrijd zoals omschreven in artikel 3 lid 1 sub f van dit reglement.  

 

Oefenrubrieken 

Trainingsrubrieken waarbij geen beoordeling plaatsvindt en waarbij geen klassement wordt opgemaakt. De 

verantwoordelijkheid van oefenrubrieken voor wat betreft uitvoering en regels ligt bij de organisator. 

 
Niet aangemelde wedstrijd 

Niet aangemelde wedstrijden zijn een wedstrijd/wedstrijdrubrieken welke niet bij de KNHS, een buitenlandse 

zusterorganisatie of de FEI zijn aangemeld en waarvoor door de KNHS, buitenlandse zusterorganisatie of de 

FEI geen goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. 

 

KNHS-wedstrijd 

Het geheel van uitgeschreven rubrieken, vastgelegd in het vraagprogramma 

Wedstrijd welke bij de KNHS is aangemeld en waarvoor door de KNHS een goedgekeurd vraagprogramma is 

afgegeven. 

 

FEI-wedstrijd 

Wedstrijd welke bij de FEI is aangemeld en waarvoor door de FEI een goedgekeurd vraagprogramma is 

afgegeven. 

 

Wedstrijd 

Een wedstrijd is een verzameling van 1 of meerdere rubrieken waarvoor een klassement wordt opgemaakt en die 

worden verreden over 1 of meerdere aaneengesloten wedstrijddagen op eenzelfde locatie. onder auspiciën van de 

KNHS, of een van haar buitenlandse zusterorganisaties of de FEI. 

 

Diskwalificatie van de deelnemer 

Het door een deelnemer niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd, met welk 

paard dan ook. 

 

Diskwalificatie van de combinatie 

Het door een combinatie niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd. 

 

Diskwalificatie van het paard 

Het door een paard niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd, met 

welke deelnemer dan ook. 

 


