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VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP/CLUBKAMPIOENSCHAP 

 

Het verenigingskampioenschap bestaat uit het rijden van een individuele dressuurproef, 

door vier combinaties en het afleggen van een springparcours door vier combinaties 

waarvan alle resultaten voor de einduitslag worden meegeteld. 

 

 

ALGEMEEN 

1. Alle door de vereniging in te zetten combinaties dienen tot deze vereniging te 

behoren. 

2. Iedere ruiter mag slechts met één paard starten en maximaal éénmaal in elk 

onderdeel van het verenigingskampioenschap. 

3. De combinaties moeten in het bezit zijn van een startpas. 

4. Een paard mag slechts door één ruiter worden gestart en maximaal éénmaal in 

elk onderdeel van het verenigingskampioenschap, een pony mag door twee 

ruiters worden gestart maar door iedere ruiter maximaal éénmaal in elk onderdeel 

van het verenigingskampioenschap. 

5. Iedere deelnemende combinatie dient startgerechtigd te zijn in de klasse waarin 

wordt deelgenomen. De stand op de datum waarop het regiokampioenschap is 

verreden is bepalend. In alle gevallen is promotie na het regiokampioenschap 

toegestaan zonder startgerechtigheid op de Hippiade te verliezen. 

6. Een combinatie mag tijdens een Regio- en/of KNHS-kampioenschap alleen 

starten in de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in 

de periode tussen 1 april 2022 tot aan het regiokampioenschap uitgekomen is. 

Uitzondering voor een combinatie op het verplicht starten in de hoogste klasse 

zijn combinaties die verplicht moeten degraderen. Zij moeten tijdens de Regio- 

en/of KNHS-kampioenschappen uitkomen in de klasse waarnaar zij 

gedegradeerd zijn. 

7. Verenigingen mogen maximaal vier reservecombinaties per onderdeel opgeven. 

8. Uitsluitend de voor sluitingsdatum van inschrijving opgegeven 4 reserve-

combinaties mogen worden ingezet. 
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DRESSUUR 

1. Per vereniging mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in 

tenminste de klasse B-dressuur en ten hoogste de klasse M1-dressuur. 

2. De combinaties moeten een dressuurproef afleggen overeenkomstig de klasse 

waarin ze startgerechtigd zijn.  

3. De volgende proeven worden gereden; B proefnr. 21, L1 proefnr. 25, L2 proefnr. 

29, M1 proefnr. 33. 

 

SPRINGEN 

1. Per vereniging mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn bij de 

paarden in tenminste de klasse 1.00-springen en ten hoogste de klasse 1.20-

springen / bij de pony’s in tenminste de klasse 0.50-springen en ten hoogste de 

klasse 1.10-springen. 

2. De combinaties moeten een springparcours afleggen overeenkomstig de klasse 

waarin ze startgerechtigd zijn. 

3. Het 1e rondje springen telt mee voor de verenigingskampioenschappen. 
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UITSLAGBEREKENING VAN HET KAMPIOENSCHAP 

DRESSUUR 

Per vereniging worden de punten, behaald door de vier individuele dressuur-

combinaties bij elkaar opgeteld. Een individuele dressuurcombinatie die wordt 

uitgesloten/gediskwalificeerd, krijgt 20 punten minder toegewezen dan de 

combinatie die het laagst werd gewaardeerd van alle andere individuele  

dressuurruiters, die voor het kampioenschap in de betreffende klasse zijn gestart en 

niet zijn uitgesloten/gediskwalificeerd. 

SPRINGEN 

Het totaal aantal strafpunten (vastgesteld overeenkomstig tabel A/art. 236) van alle 

spring-combinaties van dezelfde vereniging wordt vermenigvuldigd met twee om tot 

het aantal aftrekpunten te komen.  

Deze aftrekpunten worden vervolgens in mindering gebracht op het totaal 

dressuurresultaat van de betreffende vereniging. Bij het springen is alleen het 

behaalde resultaat in strafpunten van belang.  

Er wordt geen stijlwaardering gedaan. Voor wat betreft de aftrekpunten bij het 

springen als onderdeel van het Verenigingskampioenschap geldt, dat een 

combinatie maximaal 40 aftrekpunten kan behalen.  

Combinaties, die meer dan 20 strafpunten behalen of die worden 

uitgesloten/gediskwalificeerd in het parcours, krijgen voor de berekening van de 

uitslag van het kampioenschap 40 aftrekpunten toegewezen, welke niet zullen 

worden vermenigvuldigd. 

EX-AEQUO 

De vereniging met het hoogste totaal aantal punten in het eindklassement is 

kampioen. Indien twee verenigingen met een gelijk aantal punten eindigen, is het 

totaalresultaat (op basis van de vier beste resultaten) dat is behaald bij het 

onderdeel individuele dressuur doorslaggevend voor het vaststellen  

van de onderlinge plaatsing. Indien de punten nog gelijk zijn, beslist het beste 

individuele resultaat per vereniging bij het onderdeel individuele dressuur. Valt er 

dan nog geen beslissing dan is het cijfer voor het onderdeel het recht gerichte, 

ontspannen en in aanleuning gaande paard bepalend bij het onderdeel individuele 

dressuur van het beste individuele resultaat van de vereniging 
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