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KNHS-Regio:  Friesland   www.paardensportfriesland.nl  
 
Dressuur   Paarden    B t/m ZZL dressuur  en Springen L t/m ZZ 

Wedstrijdplaats: Harich  

Wedstrijddatum: 2 juli 2021   

Accommodatie:  Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich 

Vereniging:   KNHS Regio Friesland Verenigingsnr: V31002 

Secretariaat:   Annemiek Oosterhuis-Tjeerdsma 

Tel:   06-42103431                    

E-mail:   wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl 

Wedstrijdnummer(s):   

Deelnemers dienen zich individueel in te schrijven, wijzigingen door te geven en eventueel af te 

melden. Zie Hoofdstuk ‘inschrijven’ voor de details van inschrijven. 

 
Springen  Pony’s              B t/m Z2 dressuur en Springen L t/m ZZ 
Wedstrijdplaats: Harich  
Wedstrijddatum: 3 juli 2021   

Accommodatie:  Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich 

Vereniging:   KNHS Regio Friesland Verenigingsnr: V31002 

Secretariaat:   Annemiek Oosterhuis-Tjeerdsma 

Tel:   06-42103431                    

E-mail:   wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl 

Wedstrijdnummer(s):   

Deelnemers dienen zich individueel  in te schrijven, wijzigingen door te geven en eventueel af te 

melden. Zie Hoofdstuk ‘inschrijven’ voor de details van inschrijven. 

 
Dressuur    Pony’s en Paarden Finale dressuur en B springen 

Wedstrijdplaats: Harich  

Wedstrijddatum: 4 juli 2021   

Accommodatie:  Manege Gaasterland, Wyldemerkwei 1, 8571 GC Harich 

Vereniging:   KNHS Regio Friesland Verenigingsnr: V31002 

Secretariaat:   Annemiek Oosterhuis-Tjeerdsma 

Tel:   06-42103431                    

E-mail:   wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl 

Wedstrijdnummer(s):   

Deelnemers dienen individueel in te schrijven, wijzigingen door te geven en eventueel af te melden. 

Zie Hoofdstuk ‘inschrijven’ voor de details van inschrijven. 
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Kampioenschappen 

 
Voor alle kampioenschappen kan de handicapregeling conform artikel 5 van het Algemeen 
Wedstrijdreglement worden toegepast. Dat wil zeggen dat categorieën kunnen worden 
samengevoegd en/of klassen in handicap kunnen worden verreden. De verdeling van de 
kampioenschappen zal bekend gemaakt worden via de startlijst van dit kampioenschap. 
 

Individuele dressuur 
Bij de individuele dressuur kunnen alleen de combinaties die minimaal een gemiddelde score van 
60% hebben behaald over de proef / proeven waarover de afvaardiging wordt bepaald tijdens het 
Regiokampioenschap, afgevaardigd worden naar de Hippiade. 
Het klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. Daar waar in dit 
vraagprogramma ‘score’ of ‘gemiddelde’ wordt gebruikt, wordt de gemiddelde score over alle juryleden 
in procenten bedoeld. 
Indien tijdens de Regiokampioenschappen sprake is van een finale voor de dressuurrubrieken zullen 
hierin minimaal het aantal combinaties starten dat afgevaardigd wordt naar de Hippiade. 
 
Afmetingen wedstrijdring 
t/m M2:  20 x 40 m 
Z1 en hoger:  20 x 60 m 
 
Inschrijfgeld paarden Klasse B t/m ZZ-Licht:  €12,50 
Prijzen paarden klasse B t/m ZZ-Licht::  Eremetaal en plaatsingslinten. Kampioen statiedeken 
 
 
Inschrijfgeld pony’s Klasse B t/m Z2:  € 10,- 
Prijzen pony’s klasse B t/m Z2:   Eremetaal en plaatsingslinten. Kampioen statiedeken 
 
 
 
Pony's   Klassen B t/m Z2 Categorie A/B/C   
 Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel  
 Gereden wordt Cat. A/B/C B proefnr.6 , L1 proefnr.10 , L2 proefnr. 14, M1 proefnr. 18, M2 

proefnr. 22, Proef: Z1 proefnr. 26 , Z2 proefnr. 91 (Landenproef). 
 De behaalde resultaten van de eerste proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 
 De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. 
 Kampioen is de combinatie met de hoogste score in proef.  
 In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Het 

rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op het protocol van alle 
juryleden. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Rijvaardigheid en harmonie”, 
van toepassing op het protocol van alle juryleden. (Artikel 137 lid 8a van het Wedstrijdreglement 
Dressuur uitgave 2021). Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op 
het protocol, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend. 

 Prijsuitreiking te pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars kunnen 
hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in de 
prijsuitreiking te paard/pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt 
aan de eerstvolgende prijswinnaar. 
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Pony's   Klassen B t/m M2 Categorie D/E   
 Het kampioenschap wordt verreden over  twee onderdelen. 
 Gereden wordt tweemaal dezelfde proef: B proefnr. 6, L1 proefnr. 10, L2 proefnr. 14, M1 proefnr. 

18, M2 proefnr. 22. 
 Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef:  33%. Bij gelijke plaatsing voor de laatste plaats 

die nog recht geeft op deelname aan de tweede proef, worden art.137 lid 8a en c toegepast. Valt er 
dan nog geen beslissing, worden alle op deze plaats geëindigde combinaties in de gelegenheid 
gesteld om te starten in de tweede proef. 

 De behaalde resultaten van alleen de eerste proef komen voor puntenregistratie in aanmerking.  
 De startvolgorde van zowel de eerste als de tweede proef wordt bepaald door de organisatie. 
 Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven. 
 In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Het 

rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op het protocol van alle 
juryleden van de tweede proef. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 
“Rijvaardigheid en harmonie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden van de tweede 
proef. (Artikel 137 lid 8a van het Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2021 Valt er dan nog geen 
beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol, dat door de voorzitter van de jury 
(C) is toegekend in de tweede proef. 

 Prijsuitreiking te pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars kunnen 
hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in de 
prijsuitreiking te pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt aan 
de eerstvolgende prijswinnaar. 

 
Pony's   Klasse Z1 Categorie DE    
 Het kampioenschap wordt verreden over  twee onderdelen. 
 Gereden wordt tweemaal dezelfde proef: proefnr. 26. 
 De tweede proef dient uit het hoofd te worden gereden. 
 Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef:  50%. Minimaal in de tweede proef starten, het 

aantal deelnemers dat mag worden afgevaardigd naar de Hippiade. 
 De behaalde resultaten van alleen de eerste proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 
 De startvolgorde van zowel de eerste als de tweede proef wordt bepaald door de organisatie. 
 Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven. 
 In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Het 

recht gerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op het protocol van 
alle juryleden van de tweede proef. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 
“Rijvaardigheid en harmonie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden van de tweede 
proef. (Artikel 137 lid 8a van het Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2021) valt er dan nog geen 
beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol, dat door de voorzitter van de jury 
(C) is toegekend in de tweede proef. 

 Prijsuitreiking te pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars kunnen 
hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in de 
prijsuitreiking te pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt aan 
de eerstvolgende prijswinnaar. 
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Pony's   Klasse Z2 Categorie DE   
 Het kampioenschap wordt verreden over  twee onderdelen. 
 Gereden wordt eerste proef de Landenproef (91), tweede proef Kür op muziek. 
 Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef:  50%. Minimaal in de tweede proef starten, het 

aantal deelnemers dat mag worden afgevaardigd naar de Hippiade. 

 De behaalde resultaten van alleen de eerste proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 
 De startvolgorde van zowel de eerste als de tweede proef wordt bepaald door de organisatie. 
 Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven. 
 In geval van ex-aequo klassering geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury 

voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar 
de totaalwaarde van de ”artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden in 
de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, 
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek.  

 Prijsuitreiking te pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars kunnen 
hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in de 
prijsuitreiking te pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt aan 
de eerstvolgende prijswinnaar. 

 
 
Paarden    Klasse B t/m Z1    
 Het kampioenschap wordt verreden over  twee onderdelen. 
 Gereden wordt tweemaal dezelfde proef: B proefnr. 6, L1 proefnr. 10, L2 proefnr. 14, M1 proefnr. 

18, M2 proefnr. 22 en Z1 proef 26. 
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: 
Klasse B: 10 overrijden, klasse L1: 10 overrijden, klasse L2: 10 overrijden, klasse M1: 10 
overrijden, klasse M2: 8 overrijden, klasse Z1: 10 overrijden. 
Minimaal mag in de tweede proef starten het aantal deelnemers dat mag worden afgevaardigd 
naar de Hippiade. Bij gelijke plaatsing voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan 
de tweede proef, worden art.137 lid 8a en c toegepast. Valt er dan nog geen beslissing, worden 
alle op deze plaats geëindigde combinaties in de gelegenheid gesteld om te starten in de tweede 
proef.   

 De behaalde resultaten van alleen de eerste proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 
 De startvolgorde van zowel de eerste als de tweede proef wordt bepaald door de organisatie. 
 Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven. 
 In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Het 

recht gerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op het protocol van 
alle juryleden van de tweede proef. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 
“Rijvaardigheid en harmonie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden van de tweede 
proef. (Artikel 137 lid 8a van het Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2021) valt er dan nog geen 
beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol, dat door de voorzitter van de jury 
(C) is toegekend in de tweede proef. 

 Prijsuitreiking te paard voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars kunnen 
hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in de 
prijsuitreiking te paard, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt aan 
de eerstvolgende prijswinnaar. 

 De tweede proef Z1 dient uit het hoofd te worden gereden. 
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Paarden   klasse Z2 en ZZLicht     
 Het kampioenschap wordt verreden over  twee onderdelen. 
 Gereden wordt De eerste proef Z2 proef 30 en ZZLicht proef 34. Tweede proef is een Kür op 

muziek. 
 Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef:   
 Klasse Z2: 6 overrijden, klasse ZZL: 4 overrijden. 

Minimaal mag in de tweede proef starten het aantal deelnemers dat mag worden afgevaardigd 
naar de Hippiade. Bij gelijke plaatsing voor de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan 
de tweede proef, worden art.137 lid 8a en c toegepast. Valt er dan nog geen beslissing, worden 
alle op deze plaats geëindigde combinaties in de gelegenheid gesteld om te starten in de tweede 
proef.   

 De behaalde resultaten van alleen de eerste proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 
 De startvolgorde van zowel de eerste als de tweede proef wordt bepaald door de organisatie. 
 Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven. 
 In geval van ex-aequo klassering geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury 

voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar 
de totaalwaarde van de ”artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden in 
de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, 
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek.  

 Prijsuitreiking te paard voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars kunnen 
hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in de 
prijsuitreiking te paard, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt aan 
de eerstvolgende prijswinnaar. 
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Springen 

 
Afmetingen wedstrijdring:  50x80 m 
 
Inschrijfgeld paarden Klasse B t/m ZZ:  € 12,50 
Prijzen paarden klasse B t/m ZZ:  Eremetaal en linten. Kampioen een statiedeken 
 
Inschrijfgeld pony’s Klasse B en ZZ:  € 10,- 
Prijzen pony’s klasse B t/m ZZ:   Eremetaal en linten. Kampioen een statiedeken. 
 
 
Paarden en Pony's   klasse B    
 Het kampioenschap wordt verreden over  één onderdeel. 
 Parcours: Rijstijlparcours, art. 280.5.c met barrage op stijl. 
 De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking. 
 De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. 
 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en 

stijlbeoordeling in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun 
strafpunten en stijlbeoordeling in het eerste parcours. Bij gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze 
van rijden in de beslissende ronde bepalend zijn. Valt er dan nog geen beslissing dan zal het 
puntenaantal in de eerste ronde bepalend zijn. Is er daarna nog geen beslissing voor de eerste 
plaats dan zal het cijfer voor wijze van rijden in de eerste ronde bepalend zijn. 

 Prijsuitreiking te paard/pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars 
kunnen hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in 
de prijsuitreiking te pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt 
aan de eerstvolgende prijswinnaar.  

 

 
Paarden en pony's    L t/m ZZ    
 Het kampioenschap wordt verreden over  één onderdeel. 
 Eerste parcours: 2-manches art. 273.3.a met barrage.  
 In ieder geval alle foutloze combinaties en de combinaties t/m 8 strafpunten mogen starten in de 

tweede  manche;  
 De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking.  
 Minimaal 25% van het aantal gestarte deelnemers in de eerste manche mag starten in de tweede 

manche. 
 De startvolgorde van de eerste manche wordt bepaald door de organisatie. 
 De startvolgorde van de tweede manche is omgekeerd aan het resultaat in de eerste manche.  
 De startvolgorde van de barrage is gelijk aan de originele startvolgorde van de tweede manche. 
 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en 

tijd in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal 
strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. 

 Bij ex-aequo uitslag in de barrage wordt gekeken naar de tijd in de 1e manche. 
 Is er dan nog een ex-aequo uitslag wordt gekeken naar de tijd in de 2e manche. 
 Prijsuitreiking te paard/pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige prijswinnaars 

kunnen hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij de VIP-gebouw. Het niet verschijnen in 
de prijsuitreiking te paard, kan als consequentie hebben dat de prijs en afvaardigingsplek vervalt 
aan de eerstvolgende prijswinnaar. 
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Belangrijke informatie 
 

Inschrijven 
 
Deelnemers dienen zich volgens de op dat moment geldige en door de KNHS erkende wijze van 
inschrijven in te schrijven. Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden kan door schriftelijk contact 
op te nemen met het op de voorpagina vermeldde secretariaat. 
 
Voor de Dressuur (na de selectie)  en springen dienen deelnemers zelf in te schrijven via Mijn KNHS, 
dit kan vanaf dinsdag 1 juni 2021.  
 

Sluitingsdatum vrije inschrijving pony’s/paarden springen: 
zaterdag 26 juni 2021 om 23.59 uur 
 
 
Sluitingsdatum dressuur pony’s/paarden: maandag 21 juni 2021 om 23.59 uur 
  Er zijn geen wijzigingen meer mogelijk na de sluitingsdatum .                      
 
Reservecombinaties kunnen/zullen tot 48 uur (2 dagen) voor aanvang van de rubriek  automatisch 
worden geplaatst. 
 
Het inschrijfgeld dient online te worden voldaan bij de inschrijving.   
 

Dagindeling 

 
Vrijdag 2 juli 2021:  
Paarden dressuur B t/m ZZ-Licht en springen L t/m ZZ 
 
Zaterdag 3 juli 2021:  
Pony dressuur B t/m Z2 en springen L t/m ZZ 
 
Zondag 4 juli 2021:  
Paarden en pony’s springen  
Finale dressuur paarden & pony’s  
 
 
 
Dit vraagprogramma is opgesteld onder voorbehoud dat het organiseren van een wedstrijd weer wordt 
toegestaan door de overheid.  
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Let op: Deze bepalingen zijn gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar aanleiding voor is 

(bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen zijn die zorgen voor bijstelling) 

kunnen deze bepalingen aangepast worden. Deze bepalingen zijn opgesteld onder voorbehoud dat het 

organiseren van meetmomenten en wedstrijden weer wordt toegestaan door de overheid.  Het bestuur van de 

KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen vast. De 

voorwaarden zijn aanvullingen/ afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen. Waar paard staat wordt ook 

pony bedoeld tenzij specifiek anders is beschreven.  

 

Op de KNHS-outdoorkampioenschappen (Hippiade) worden de volgende Kampioenschappen verreden: 

 

  Paarden   Pony's    
    Cat A/B Cat C Cat D/E 

Springen B x x x x 

Springen L x x x x 

Springen M x   x x 

Springen Z x   x x 

Springen ZZ x     x 

Dressuur B x x x x 

Dressuur L1 x x x x 

Dressuur L2 x x x x 

Dressuur M1 x     x 

Dressuur M1/M2    x x   

Dressuur M2 x      x  

Dressuur Z1 x     x 

Dressuur Z1/Z2     x   

Dressuur Z2 x     x 

Dressuur ZZ-Licht x 
   

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kampioenschapsreglement Hippiade 2021 

 
 

KNHS-outdoorkampioenschappen 
t/m ZZ-Licht dressuur en ZZ springen 
Ingaand op 1 april 2021 en geldig tot 1 oktober 2021 
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Algemene Bepalingen 
 

1. Maximaal aantal start per paard/ pony 

Tijdens de KNHS kampioenschappen mag op een wedstrijddag een paard/ pony, al dan niet met dezelfde 

deelnemer maximaal 4 keer worden gestart in totaal.  

 

Deelname aantal paarden 

Het aantal te starten paarden per deelnemer tijdens regiokampioenschappen wordt door de regio bepaald in het 

vraagprogramma.  

Aan de KNHS-kampioenschappen mag een deelnemer per discipline per kampioenschapsrubriek slechts met één 

paard deelnemen met een maximum van twee paarden per discipline. Indien een deelnemer zich tijdens de 

regionale selecties met meerdere paarden geselecteerd heeft, dient hij te kiezen met welk paard aan de KNHS-

kampioenschappen zal worden deelgenomen.  

 

Deelname aantal pony’s 

Het aantal te starten pony’s per deelnemer tijdens regiokampioenschappen wordt door de regio bepaald in het 

vraagprogramma. 

Aan de KNHS-kampioenschappen mag een deelnemer per discipline per kampioenschapsrubriek slechts met één 

pony deelnemen met een maximum van twee pony’s per discipline. Indien een deelnemer zich tijdens de 

regionale selecties met meerdere pony’s geselecteerd heeft, dient hij te kiezen met welke pony aan de KNHS-

kampioenschappen zal worden deelgenomen. 

 

2. Deelname klasse / rubriek 

Een deelnemende combinatie dient op de KNHS-kampioenschappen te starten in de klasse waarin men zich bij 

het Regio-kampioenschap geselecteerd heeft.  

 

Springen 

Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klassen Z en ZZ. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L als de klasse ZZ. Tevens is een deelnemer 

die in de periode tussen 1 april 2021 tot aan het regiokampioenschap deelnam aan een senioren kampioenschap 

in de klasse 1.50 m of hoger uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap t/m de 

klasse ZZ-springen.  

 

Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor pony’s deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klassen Z en ZZ. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse L als de klasse ZZ. 

 
Dressuur 

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L1  als de klasse Z1 en hoger. Ook is het niet 

toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L2 als 

de klasse Z2 en hoger. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden 

deel te nemen in zowel de klasse M1 als de klasse ZZ-Licht. 

 

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor pony’s deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger.  Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse L1 als de klasse Z2. 

 

Ruiters die deelnemen aan de kampioenschappen vanaf de klasse ZZ-Zwaar mogen tijdens de 

kampioenschappen t/m de klasse ZZ-Licht deelnemen aan maximaal twee kampioenschapsrubrieken per 

discipline en tijdens de kampioenschappen vanaf de klasse ZZ-Zwaar deelnemen aan maximaal twee 

kampioenschapsrubrieken per discipline. 
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Ruiters die deelnemen aan de kampioenschappen voor Children, Junioren en Young Riders mogen tijdens 

kampioenschappen t/m de klasse ZZ-Licht deelnemen aan maximaal twee kampioenschapsrubrieken per 

discipline en tijdens de kampioenschappen vanaf de klasse ZZ-Zwaar deelnemen aan maximaal twee 

kampioenschapsrubrieken per discipline. 

 

Childrencombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Children, zijn startgerechtigd in de klasse Z1 (of 
hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS Kampioenschappen. 
 
Juniorencombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Junioren, zijn startgerechtigd in de klasse Z2 (of 
hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen. 
 
Young Ridercombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Young Riders, zijn startgerechtigd in de 
klasse ZZ-Licht (of hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen 
tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen. 

 

Een combinatie mag tijdens selectiewedstrijden en KNHS-kampioenschappen slechts in 1 klasse uitkomen. Per 

seizoen dient een combinatie te kiezen aan welk kampioenschap wordt deelgenomen. Wanneer een combinatie 

deelneemt / heeft deelgenomen aan selectiewedstrijden Subtop of aan selectiewedstrijden in de regio en/of 

regiokampioenschappen is het niet meer toegestaan om deel te nemen aan de kampioenschappen voor Children, 

Junioren of Young Riders datzelfde seizoen. Wanneer een combinatie deelneemt / heeft deelgenomen aan een 

kampioenschap Children, Junioren of Young Riders is het voor die combinatie niet toegestaan deel te nemen aan 

selectiewedstrijden Subtop of aan selectiewedstrijden in de regio en/of aan het regiokampioenschap.  Een 

combinatie mag tijdens de selectiewedstrijden en het KNHS-kampioenschap alléén uitkomen in de hoogste 

klasse waarin/ het hoogste niveau waarop de combinatie in het lopende seizoen voorafgaand aan het KNHS-

kampioenschap uitgekomen is.  Voor Children-, Junioren- en Young Riders combinaties evenals voor combinaties 

die uitkomen in de Paradressuur, geldt dat zij per seizoen moeten kiezen aan welk kampioenschap zij 

deelnemen.  

 

Een deelnemer die in het desbetreffende seizoen deelneemt aan een kampioenschap in de Zware Tour is 

uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap t/m de klasse ZZ-Licht. 

 

3. Startgerechtigheid 

Een combinatie mag tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen slechts in één klasse per discipline uitkomen. 

Dit is de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 april 2021  tot 

aan het regiokampioenschap uitgekomen is. Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan 

het Regiokampioenschap is niet toegestaan.  

Combinaties die zijn gestart in het springen in de jonge paarden rubrieken en/of in de internationale rubriek pony/ 

paard 1.05m mogen deelnemen in het 1.00m kampioenschap, combinaties die hebben gestart in het 1.15m  

mogen deelnemen in het 1.10m kampioenschap en combinaties die hebben gestart in het 1.25m mogen 

deelnemen in het 1.20m kampioenschap. Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt 

voor reglementaire, onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op de 

kampioenschappen.  Uitgezonderd op het verplicht starten in de hoogste klasse zijn combinaties bij de paarden 

die uitgekomen zijn in de klasse/rubrieken 1.40m en combinaties die bij de pony’s uitgekomen zijn in parcoursen 

hoger dan ZZ. Deze combinaties zijn tijdens de Regio- en/of KNHS-kampioenschappen startgerechtigd in de 

klasse ZZ. Combinaties die in het lopende seizoen 1.45m zijn gestart zijn niet startgerechtigd tijdens de Regio- 

en/of KNHS-kampioenschappen. 

Combinaties die in het verleden zijn gestart in de klasse 1.50m. zijn niet startgerechtigd tijdens de Regio- en/of 

KNHS-kampioenschappen. 

 

4. Onterecht starten 

Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap, zal 

de KNHS de deelnemer per overtreding (administratief verzuim) een administratieve heffing opleggen zoals 

vermeld in de Wedstrijdtarievenlijst. Tevens wordt het resultaat van het betreffende Regio- en/of KNHS-

kampioenschap door de KNHS geschrapt (dat betekent; inleveren “titel”) en eventueel behaalde prijzen en/of 

onderscheidingen vervallen aan de wedstrijdorganisatie. 
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5. Aantal deelnemers per paard in dezelfde discipline 

Op Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen mag een paard slechts door één deelnemer in dezelfde discipline 

worden gestart.  

Op Regio- en/of KNHS-kampioenschappen mag een pony door maximaal twee deelnemers in dezelfde discipline 

worden gestart. Het maximum aantal toegestane starts, opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement artikel 

40 lid 3 a en b, geldt daarbij onverkort. 

Het is toegestaan dat een pony bij zowel de paarden als bij de pony’s in dezelfde discipline uitkomt op 

kampioenschappen mits dit met een andere deelnemer is.  

 

6. Wildcards voor A-kaderleden pony’s 

Aan ponycombinaties dressuur en springen die zijn opgenomen in het A-kader wordt een wildcard voor deelname 

aan de KNHS-kampioenschappen toegekend. Aan ponycombinaties uit het B-kader die zich niet op de 

regiokampioenschappen kunnen selecteren omdat de ruiter op de datum van het regiokampioenschap deelneemt 

aan het EK wordt tevens een wildcard verstrekt.  

Het verstrekken van wildcards heeft geen invloed op het aantal combinaties dat door de Regio’s naar de KNHS-

kampioenschappen mogen worden afgevaardigd. A-kader combinaties die een wildcard ontvangen, mogen wel 

deelnemen aan Regio-kampioenschappen. Het behaalde resultaat op het Regio-kampioenschap is in dat geval 

op geen enkele wijze van invloed op de startgerechtigdheid van deze of een andere deelnemer tijdens de KNHS-

kampioenschappen. 

De wildcard is combinatiegebonden. Wanneer de deelnemer zich in dezelfde rubriek tijdens het Regio-

kampioenschap met een andere pony heeft geselecteerd moet hij/zij kiezen met welke pony hij/zij op de KNHS-

kampioenschappen wil starten. Indien er wordt gekozen voor de pony waarmee de deelnemer is opgenomen in 

het A-kader, vervalt de plaats op de afvaardigingslijst van de Regio. De eerste reserve mag dan komen. Indien er 

wordt gekozen voor de andere pony dan vervalt de wildcard en neemt de deelnemer zijn/haar plaats in met het 

aantal combinaties dat door de Regio mag worden afgevaardigd. Wanneer de gekozen pony om medische 

redenen niet deel kan nemen of verkocht wordt, mag de andere A-kader pony als reserve ingezet worden. 

 

7. Inschrijvingen 

Deelnemers, die zich tijdens de Regio-kampioenschappen hebben geselecteerd voor deelname aan het KNHS-

kampioenschap moeten door het Regiosecretariaat volgens de overeen gekomen procedure ingeschreven 

worden. De inschrijving moet bij voorkeur plaatsvinden direct na afloop van het Regio-kampioenschap en 

tenminste achttien dagen voor het betreffende KNHS-kampioenschap door de afdeling evenementen van de 

KNHS ontvangen zijn. 

 

Startverbod 

Voor combinaties, die door de Regio worden afgevaardigd naar de KNHS-kampioenschappen, geldt op de dag 

van het desbetreffende KNHS-kampioenschap een startverbod. Wanneer achteraf blijkt dat een combinatie op die 

dag aan een andere wedstrijd heeft deelgenomen, kan hiervan opgave worden gedaan bij de Aanklager van de 

KNHS. Het behaalde resultaat wordt geschrapt en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen vervallen 

aan de wedstrijdorganisatie. 

 

8. Afvaardiging 

Het aantal per rubriek af te vaardigen combinaties wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld. Het aantal 

combinaties dat een Regio per rubriek mag afvaardigen wordt met behulp van een verdeelsleutel door de KNHS 

bepaald.  Vanwege de coronamaatregelen moet het totaal aantal starts teruggebracht worden. Hierdoor zijn een 

aantal rubrieken teruggebracht naar maximaal 36 starts (zie hiervoor de verdeelsleutel).  

 

Voor de klasse ZZ-springen paarden geldt dat alle regiokampioenen en reserve kampioenen mogen worden 

afgevaardigd naar de KNHS-Kampioenschappen. Voor de overige startplekken, van de in totaal 36 startplekken 

tijdens de KNHS-kampioenschappen, wordt een verdeelsleutel toegepast  van  één op de vier gestarte 

deelnemers aan het Regio-kampioenschap.  

 

Voor de klasse B springen paarden geldt dat de nummers 1, 2 en 3 van het regiokampioenschap worden 

afgevaardigd. Voor de klasse B springen pony’s cat. A/B geldt dat de kampioen van het regiokampioenschap 



 
 
Regiokampioenschap Friesland 
 Versie 26-5-2021 

 
 
 

13 
 

wordt afgevaardigd. Voor de klasse B springen pony’s cat. C geldt dat de kampioen van het regiokampioenschap 

wordt afgevaardigd. Voor de klasse B-springen cat. D/E geldt dat de kampioen en de reservekampioen van het 

regiokampioenschap worden afgevaardigd. 

 

Bij het individuele springen kunnen alleen de combinaties die met maximaal 16 strafpunten in het eerste parcours 

hebben afgelegd tijdens het regiokampioenschap waarover de afvaardiging wordt bepaald, afgevaardigd worden 

naar het KNHS-kampioenschap in deze discipline.  

  

Bij de individuele dressuur kunnen alleen de combinaties die minimaal een gemiddelde score van 60% hebben 

behaald over de proef/de proeven waarover de afvaardiging  wordt bepaald tijdens het Regio-kampioenschap, 

afgevaardigd worden naar het KNHS-kampioenschap in deze discipline.  

Het klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. Indien tijdens de Regio-

kampioenschappen sprake is van een finale voor de dressuurrubrieken dienen hierin minimaal het aantal 

combinaties te starten die afgevaardigd worden naar de KNHS-kampioenschappen. 

 

Voor het vaststellen van het aantal combinaties wordt 1 juni (outdoor) en 1 december (indoor) als peildatum 

gehanteerd. Vanwege de corona maatregelen en daarmee stilleggen van de wedstrijdsport zijn deze gegevens 

van 2020 en 2021 niet (onvoldoende)  beschikbaar. Daarom wordt voor 2021 gebruik gemaakt van de 

verdeelsleutel zoals opgesteld is in 2019 met de aanpassing dat een aantal rubrieken aangepast zijn naar een 

maximum van 36 starts. 

 

 

 

9. Prestatiepunten 

Per rubriek is in het vraagprogramma aangegeven voor welk parcours/ welke proef winstpunten kunnen worden 

behaald.  



 
 
Regiokampioenschap Friesland 
 Versie 26-5-2021 

 
 
 

14 
 

 

  

Selectievoorwaarden 
 

1. De Regio bepaalt de afvaardiging naar de Hippiade.  

2. Selectie meetmomenten/wedstrijden voor de outdoor kampioenschappen dienen outdoor verreden te 

worden. Als hier vanwege coronamaatregelen aanleiding toe is kan hier in overleg met de KNHS van 

worden afgeweken. 

3. De Regio-kampioenschappen kunnen worden gehouden uiterlijk 2 weken en niet meer dan  negen 

weken voorafgaand aan het tijdstip van de KNHS-kampioenschappen voor de betreffende rubriek. In 

overleg met de KNHS kan hiervan afgeweken worden. 

4. De Regio bepaalt het selectietraject binnen de regio. 

5. Combinaties die zich hebben geselecteerd voor deelname aan Regio-kampioenschappen en die het 

maximale aantal winstpunten in hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op de Regio-

kampioenschappen mits men vóór de Regio-kampioenschappen niet promoveert. Deze combinaties 

mogen tussen selectiewedstrijden en Regio-kampioenschappen niet voor promotie aan reguliere 

wedstrijden deelnemen. 

Combinaties die zich tijdens Regio-kampioenschappen selecteren voor deelname aan KNHS-

kampioenschappen mogen tussentijds promoveren met behoud van startgerechtigdheid voor de KNHS-

kampioenschappen in de klasse waarin men zich tijdens de Regio-kampioenschappen heeft 

geselecteerd. 

6. Een combinatie kan alleen deelnemen aan de regiokampioenschappen in de regio waar deze, op 1 april 

(outdoorseizoen) of 1 oktober (indoorseizoen) middels het lidmaatschap van de vereniging waarvoor de 

combinatie op wedstrijden uitkomt, onder valt. Na aanvraag bij de desbetreffende regio kan de regio 

besluiten om van deze regel af te wijken.  

  
 

 


