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Wijziging lid 4; 

In alle Aangespannen Sport rubrieken mogen uitsluitend paarden van 4 jaar en ouder deelnemen. Uitzondering is 

dat aan een oefen-/trainingsrubriek vanaf 1 oktober met een 3 jarig paard mag worden deelgenomen. 

 

Toevoegen; 

- Trojka 

- onder het zadel 

 

Wijziging lid 5 

Fokklasse 

Onder een fokklasse wordt een rubriek verstaan waarin fokmerries of dekhengsten mogen worden uitgebracht, die 

zijn ingeschreven bij een erkend stamboek. De hengsten moeten voor het lopende jaar zijn goedgekeurd als 

dekhengst bij het desbetreffende stamboek. De merries moeten voor de fokkerij worden gebruikt. Wanneer de merrie 

6 jaar of ouder is (bij tuigpaarden Fries Ras geldt dat de merrie 5 jaar of ouder moet zijn), moet de merrie in het 

lopende- of voorafgaande jaar een veulen hebben gezoogd dat tevens bij het desbetreffende stamboek geregistreerd 

is. De fokklasse kan worden ingedeeld in rubrieken naar leeftijd en/of winstpunten.De voorwaarden waar een 

fokmerrie of dekhengst aan moet voldoen worden door de desbetreffende disciplinevereniging in afstemming 

met het desbetreffende stamboek vastgesteld en gepubliceerd. 

 

Oefen-/Trainingsrubriek; 

Een oefen-/trainingsrubriek is een nieuwelingenrubriek, waarin paarden gereden kunnen worden ter training 

c.q. voorbereiding op deelname aan het buitenconcoursseizoen. Aan oefenrubrieken worden geen 

winstpunten toegekend. 

 

Een paard mag op een wedstrijddag maximaal 4 maal worden uitgebracht, waarvan maximaal tweemaal in het 
enkelspan.   

Wanneer op één wedstrijddag wordt deelgenomen aan zowel wedstrijdrubrieken als shows, mag een paard in totaal 5 

maal worden uitgebracht 

 

2. De berekening van winstpunten vindt als volgt plaats:  
a. Plaatsing 1 t/m 3: 3 winstpunten  
b. Plaatsing 4 t/m 6: 2 winstpunten  

c. Plaatsing 7 t/m 9: 1 winstpunt paarden die niet zijn geplaatst, krijgen ook geen winstpunten. 

De criteria voor het berekenen en toekennen van winstpunten worden door de desbetreffende 

disciplinevereniging vastgesteld en gepubliceerd. 
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Kledingvoorschriften voor heren kleding moet passend zijn bij de gehele aanspanning:  een donkerblauw, grijs of 

zwart kostuum een bijpassend overhemd met een bijpassende das, een zwarte of grijze bolhoed, donkergrijze, zwarte 

of donkerblauwe bijpassende sokken en zwarte schoenen en bruin leren handschoenen. Het dragen van een 

kniekleed/voorschoot passend bij aanspanning is verplicht. 

 

Kledingvoorschriften voor heren bij kampioenschappen hackney’s nationaal zijn een donker eenkleurig pak 

met bijpassende sokken en schoenen en een zwarte of grijze bolhoed of een zwarte jacket met een licht 

gestreepte broek met bijpassende sokken en schoenen en een zwarte of grijze hoge hoed. 
Kledingvoorschriften voor dames bij kampioenschappen hackney’s nationaal zoals genoemd in lid 1 of een 

passend avondtenue. 


