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Official opleidingen
2018 - 2019
Voor alle wedstrijdvormen zijn officials nodig. Lijkt het jou leuk
om official te worden voor jouw favoriete sport? De algemene
informatie tref je hieronder aan.
Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport
behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep.
Vanaf dat moment kan er worden ingeschreven. Je moet
natuurlijk lid zijn van de KNHS en minimaal 21 jaar oud. Bij alle
opleidingen vragen wij een motivatiebrief en hippisch cv. Klik hier
om naar het formulier te gaan.
In deze motivatiebrief kun je vermelden waarom je kiest voor een
juryopleiding, welke ervaring je hebt in de paardensport, wat je
ambities zijn, enzovoorts.
In het hippisch CV beschrijf je alle activiteiten die je doet op het
gebied van de paardensport, bijv., het bezoeken van wedstrijden,
het beheren van een Wedstrijdsecretariaat schrijven bij een jury
of andere sport gerelateerde zaken. De motivatiebrief en het
Hippisch CV, zijn het eerste deel van de selectie.
Er is héél veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn
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wij natuurlijk erg blij mee. Dat betekent ook dat wij niet iedereen
kunnen toelaten. Dus ook al voldoe je aan alle voorwaarden, dan
kan het toch zijn dat je niet wordt toegelaten.

De opleiding basisproeven Brons wordt één keer per jaar
uitgeschreven. Er worden maximaal 50 juryleden opgeleid per
jaar.

Juryleden

De kosten van de opleiding bedragen €350,-

Jurylid - Dressuur

Basisproeven F13-15

De discipline dressuur wordt gekenmerkt door diverse niveaus, te
beginnen bij de Basisproeven. Je kunt kiezen voor het beoordelen
van de ruiter (Basisproeven) of voor het beoordelen van de
combinatie (L, M, ZZ-L, etc.).

Basisproeven Brons
Je mag na deze opleiding rijvaardigheidsproeven F1 - 12, V1 -6,
Bixieproeven en BB dressuur beoordelen. Het is mogelijk om
deze kwalificatie uit te breiden met diverse applicaties: springen,
western, voltige, aangepast sporten, mennen.
Eisen
• F12 diploma of
• opgenomen zijn geweest in de klasse L1 +1 of
• in het bezit zijn van een instructeursdiploma.
• Referentiebrief van sportaanbieder. (Manege ondernemer)
De opleiding Bixie is vervallen, deze is geïntegreerd in de
opleiding Basisproeven Brons.
Opleiding
De opleiding bestaat uit tien avonden, een theorie-examen, een
opleidingscijfer en stage.
Overige informatie

Je mag na deze opleiding de rijvaardigheidsproeven F13 t/m 15
beoordelen.
Eisen
• Juryleden met de bevoegdheid Brons of F 1 – 12 hebben
de mogelijkheid om de opleiding te volgen voor het behalen
van de kwalificatie F 13 t/m 15. Als de opleiding wordt
uitgeschreven vind je meer informatie op de KNHS website
en in de Official Nieuwsbrief.
• Juryleden met de bevoegdheid L of hoger, kunnen door het
volgen van een F 13 t/m 15 bijscholing de kwalificatie Zilver
behalen.
Opleiding
De opleiding bestaat uit twee avonden.
Overige informatie
De opleiding basisproeven F13-15 wordt één keer per jaar
uitgeschreven. Er worden maximaal 50 juryleden opgeleid per
jaar.
De kosten van de opleiding bedragen €100,Zodra de data en de accommodaties bekend zijn, wordt dit
gecommuniceerd.
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Eisen
• Opgenomen zijn (geweest) in tenminste de klasse M1
dressuur paarden (of pony Cat. D/E) met minimaal 1
winstpunt (M1+1)
• of jurylid F1-20 en F 20 +1 promotiepunt
• Een positieve beoordeling tijdens het assessment voor deze
juryopleiding.
Opleiding
De opleiding bestaat uit acht avonden, met een theorie-en een
praktijkexamen. Stages en een terugkombijeenkomst o.l.v coach,
horen bij deze opleiding.
Overige informatie
De opleiding basisproeven zilver en wedstrijdsport B/L wordt één
keer per jaar uitgeschreven. Er worden maximaal 50 juryleden
opgeleid per jaar.
De kosten van de opleiding bedragen €275,-.

M-juryopleiding

PARCOURSBOUWERS

14

Je mag na deze opleiding de individuele dressuur klasse M
beoordelen.
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Eisen
• Gekwalificeerd Zilver / L- jury
• Opgenomen zijn (geweest) in tenminste de klasse M2
dressuur paarden (of pony Cat. D/E) met minimaal 1
winstpunt (M2+1)

•
•

Een ruime juryervaring (tenminste 20 maal gejureerd in de 2
jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van de opleiding).
Een positieve beoordeling van de technische test

Opleiding
De opleiding bestaat uit zes avonden, een opleidingscijfer,
theorie-examen. Tijdens de stage periode houden de cursisten
een portfolio bij. Een terugkom bijeenkomst onder leiding van de
coach horen ook bij deze opleiding.
Overige informatie
De opleiding M wordt één keer per jaar uitgeschreven. Er worden
maximaal 50 juryleden opgeleid per jaar.
De kosten van de opleiding bedragen €265,-.

ZZ-L juryopleiding
Je mag na deze opleiding de individuele dressuur klassen t/m het
ZZ-L beoordelen.
Eisen
• Gekwalificeerd M jury / Z jury
• Opgenomen zijn (geweest) in tenminste de ZZ-L dressuur met
minimaal 1 winstpunt (ZZ-L+1)
• Een ruime juryervaring (tenminste 20 maal gejureerd in de 2
jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van de opleiding)
• Een positieve beoordeling van de technische test.
Opleiding
De opleiding bestaat uit zes avonden, een opleidingscijfer en
een theorie- en praktijkexamen. Ook een stage bij het ZZ-Zwaar
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en het bijhouden van een portfolio horen bij de opleiding. Met
een terugkombijeenkomst o.l.v. een Coach wordt de opleiding
afgesloten.
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Overige informatie
De opleiding ZZ-L wordt één keer per drie jaar uitgeschreven. Er
worden maximaal 25 juryleden opgeleid per jaar.
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Eisen
• Gekwalificeerd ZZ-L jury
• Opgenomen zijn (geweest) in de klasse LT- dressuur met
minimaal 1 winstpunt (LT+1)
• Een ruime juryervaring (tenminste 20 maal gejureerd in de 2
jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van de opleiding)
• Goede beheersing van de Engelse taal, inclusief sport
specifieke termen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Een positieve beoordeling van de technische test
• Een positieve beoordeling van het assessment
Opleiding
De opleiding is een combinatie van theorie, praktijk en
wedstrijdbezoeken, de kür-opleiding, portfolio, stage en een
beoordelingsgesprek.

Overige informatie
De opleiding LT wordt één keer per drie jaar uitgeschreven. Er
worden maximaal 10 juryleden opgeleid per jaar. De volgende
opleiding start in 2020.

ZT-juryopleiding
Je mag na deze opleiding de individuele dressuur klassen t/m de
Grand Prix beoordelen.
Eisen
• Gekwalificeerd LT jury
• Opgenomen zijn (geweest) in de klasse ZT dressuur met
minimaal 1 winstpunt (ZT+1)
• Positieve stand in het GDA
• Een ruime juryervaring (tenminste 20 maal gejureerd in de 2
jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van de opleiding)
• Goede beheersing van de Engelse taal, inclusief sport
specifieke termen
• Goede communicatieve vaardigheden
Opleiding
De opleiding is een combinatie van theorie, praktijk en
wedstrijdbezoeken, portfolio, stage en een beoordelingsgesprek.
Overige informatie
De opleiding ZT wordt één keer per vijf jaar uitgeschreven. Er
worden maximaal 5 juryleden opgeleid per cursus. De opleiding
start in 2018.
De kosten van de opleiding bedragen €350,-.
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Je mag de dressuurproeven aangepast sporten beoordelen.
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Eisen
• Gekwalificeerd LT/ZT jury
• Een ruime juryervaring (tenminste 20 maal gejureerd in de
2 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van de opleiding
• Een positieve beoordeling van het intake gesprek.

Jurylid - Dressuur
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Jurylid - Voltige
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De kosten van de opleiding bedragen €250,-.
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Opleiding
Een theoriedag met een examen, gevolgd door stages en het
bijhouden van een portfolio.
Overige informatie
De opleiding aangepast sporten wordt één keer per drie jaar
uitgeschreven. In 2018-2019 staat de opleiding gepland Er
worden 5 juryleden opgeleid.

Je mag de dressuurproeven van viertallen en zestallen
beoordelen.
Eisen
• Gekwalificeerd Z jury (minimaal of hoger)
• Een ruime juryervaring (tenminste 20 maal gejureerd in de
• 2 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van de opleiding)
• Aantoonbare affiniteit met afdelingsdressuur

Opleiding
Eén cursusavond theorie en een praktijkdag tijdens een officiële
wedstrijd
Overige informatie
De opleiding wordt 1 x per 3 jaar gehouden. De volgende cursus
staat gepland in 2019-2020

Internationaal jurylid Dressuur (FEI)
Doorstroming naar Internationaal Dressuur jurylid (FEI) gebeurt
zodra er - vanuit de KNHS - behoefte is aan uitbreiding van
deze categorie officials. De voorwaarde voor deelname aan
deze opleiding wordt bij uitschrijving gepubliceerd op de KNHS
website en in de digitale nieuwsbrief Dressuur.

Lesprogramma Basisproeven Brons, Zilver en B/L, M
en ZZ-L
Basisproeven Brons omvat ruiterbeoordeling en de beoordeling
van Bixie proeven. De Basisproeven Zilver en B/L, M en ZZ- L
juryopleidingen omvatten meerdere lesavonden van 2½ uur.
De technische kennis en reglementskennis worden getoetst door
middel van een theorie-examen.
In sommige opleidingen is deze toets een voorwaarde om het
praktijkexamen te doen. De nadruk ligt op het leren beoordelen
van dressuurproeven, daarvoor wordt van de cursist verwacht,
dat zij enkele keren voor de aanwezigheid van combinaties
zorgen. E.e.a. in overleg met de docent.
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Wanneer je tot jurylid Dressuur opgeleid wilt worden of voor
een promotiecursus in aanmerking wilt komen, kun je zodra
de opleiding wordt uitgeschreven, inschrijven via Mijn KNHS.
Daarnaast vul je voor de opleidingen Brons, Zilver en ZT, een
motivatiebrief en hippisch CV in op de website van de KNHS.
De motivatiebrief en het Hippisch CV, zijn het eerste deel van de
selectie.
De ontvangen inschrijvingen worden door de Afdeling
Opleidingen gecontroleerd op het voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden.
Daarna volgt een uitgebreid selectietraject, bestaande uit
een beoordeling van de motivatiebrief, een interview en het
beoordelen van enkele proeven. De afname van een assessment
is een belangrijk onderdeel voor de kandidaten van Basisproeven
Zilver en B/L -en LT juryopleiding. Bij de M en ZZ-L opleiding
wordt dit vervangen door een technische test.
Door middel van een selectieprocedure wordt bepaald wie aan
de opleiding kan deelnemen. Doel van de selectieprocedure
is kandidaten te selecteren, waarvan de kans groot is dat zij
zich kunnen ontwikkelen tot een goed jurylid en eventueel
doorstromen naar het hoogste niveau.
De motivatiebrieven en het Hippisch CV vallen onder de Wet
Privacygegevens AVG. De KNHS gebruikt de verkregen informatie
alleen tijdens de selectie en opleiding.
De cursussen zullen verspreid over Nederland plaatsvinden op
doordeweekse avonden.
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Cursusplaats

Cursusavond

Tijdstip

Start opleiding

Cursusprijs

Inschrijven t/m

woensdag
donderdag
dinsdag

19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur

maart 2019
maart 2019
oktober 2018

€ 350,€ 350,€ 350,-

01-12-2018
01-12-2018
01-08-2018

woensdag
woensdag

19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur

januari 2019
januari 2019
januari 2019

€ 275,€ 275,€ 275,-

15-08-2018
15-08-2018
15-08-2018

woensdag
woensdag
maandag
nog niet bekend

19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur

maart 2019
maart 2019
maart 2019
april 2019

€ 265,€ 265,€ 265,€ 350,-

15-10-2018
15-10-2018
15-10-2018
01-12-2018

19.30 - 22.00 uur

maart/april 2019

€ 250,-

01-11-2018

Basisproeven Brons *
OFFICIAL OPLEIDINGEN

2

Jurylid - Dressuur

3

Jurylid - Endurance

9

Zwolle
Heeze
Den Hoorn

Zilver / L *
Vinkega
Udenhout
Regio Utrecht / N-Holland

M*
Jurylid - Eventing

9

Jurylid - Springen

10

Zwolle
Harmelen
Uden
Ermelo

Aangepast Sporten *
Jurylid - Voltige

11

Ermelo

* Voor alle cursussen geldt dat deze alleen van start gaan bij voldoende deelname. Plaats en data onder voorbehoud van wijzigingen.

Jurylid - Mennen

11

Jurylid Aangespannen Sport

13

PARCOURSBOUWERS

14

OVERIGE OFFICIALS

17
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In de opleiding tot Jurylid Endurance worden de cursisten
geschoold voor het beoordelen van langeafstandswedstrijden,
waarin de snelheid en marathoncapaciteiten van paarden “onder
de man” worden beproefd.
2

Eisen
• Aantoonbare affiniteit met de Endurance
• Minimaal één maal hebben deelgenomen aan een Endurance
wedstrijd
• Een positieve beoordeling van het intake gesprek

Jurylid - Dressuur

3

Jurylid - Endurance

9

Jurylid - Eventing

9

Jurylid - Springen

10

Jurylid - Voltige

11

Overige informatie
De opleiding staat gepland in 2018-2019 en kan bij voldoende
deelname doorgang vinden.

Jurylid - Mennen

11

De kosten voor de cursus bedragen €65,-

Jurylid Aangespannen Sport

13

Jurylid Eventing

PARCOURSBOUWERS

14

OVERIGE OFFICIALS

17

Opleiding
De opleiding bestaat uit een theoriedag, een theorietoets en een
praktijkstage

De functie Jurylid Eventing bestaat eigenlijk niet in Nederland. De
KNHS kent binnen de discipline Eventing alleen de kwalificatie
Jurylid Stijlbeoordeling. Deze juryleden beoordelen de rijstijl
in de cross-country van de klasse B. Voor het jureren van de
onderdelen springen en dressuur worden respectievelijk officials
met de kwalificatie Jurylid Springen en Jurylid Dressuur ingezet.
De federatievertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het
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beoordelen van de juistheid van de genomen beslissingen tijdens
de cross.

Inhoudsopgave

OFFICIAL OPLEIDINGEN

2

Jurylid - Dressuur

3

Jurylid - Endurance

9

Jurylid - Eventing

9

Jurylid - Springen

10

Jurylid - Voltige

11

Jurylid - Mennen

11

Jurylid Aangespannen Sport

13

PARCOURSBOUWERS

14

OVERIGE OFFICIALS

17

Eisen
• Aantoonbare affiniteit met de eventing sport
• Voor doorstroming heeft de kandidaat een jurylicentie
Dressuur (M) en Springen
Opleiding
De opleiding bestaat uit een theorieavond en een praktijkdag en
een stage.
Overige informatie
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan
uitbreiding van deze categorie officials.
Doorstroming naar Internationaal jurylid Eventing gebeurt op
voordracht van de KNHS.

Jurylid Springen
De opleiding springjuryleden leidt cursisten op tot springjurylid
voor de beoordeling van springrubrieken, die tijdens wedstrijden
categorie 2 en 3 (breedtesport) worden verreden.
In de kern is de taak van een springjury het waken over een
eerlijke wedstrijd. In de praktijk blijkt deze taak echter veel meer
aspecten te bevatten dan alleen maar het toepassen en bewaken
van de regels. Het stimuleren en handhaven van sportiviteit
en dierenwelzijn is van immens belang voor de ontwikkeling
van de paardensport. De jury vervult hierbij een onmiskenbaar
belangrijke rol.

Eisen
• Klassering L springen (L+1),
• affiniteit met de springsport
• een positieve beoordeling van het intakegesprek
Opleiding
De opleiding bestaat uit 6 theorielessen, een digitaal theorieexamen, en een uitgebreide praktijkstage (tenminste 10
wedstrijden)
Overige informatie
De opleiding wordt gehouden in 2018-2019. Er worden 15
cursisten tot deze cursus toegelaten.
De kosten bedragen €280,-.
Het is mogelijk om door te stromen naar jurylid springen Cat.1 en
Internationaal. Zodra er behoefte is aan deze categorie officials,
dan wordt dit vanuit de KNHS gepubliceerd via de website en de
digitale nieuwsbrief Springen.
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De opleiding tot jurylid Voltige is afgestemd op de diverse niveaus
binnen de Voltigesport. Er wordt in de bevoegdheid tot het
beoordelen van Voltige rubrieken eveneens onderscheid gemaakt
in de diverse niveaus. Onderscheiden worden: jurylid Voltige L en
jurylid Voltige ZZ.
Eisen
• Voor de opleiding jurylid Voltige L, heb je een
L wedstrijdklassering
• Voor de opleiding jurylid Voltige ZZ, heb je de L
jurybevoegdheid en een M wedstrijdklassering.
Opleiding
De L-opleiding bestaat uit een intakegesprek, 9 dagdelen theorie,
een theorie-examen en een praktijkexamen en 7 dagdelen stage.
De ZZ-opleiding bestaat uit 2 dagdelen theorie, 5 dagdelen stage
en een praktijkexamen.
Overige informatie
De opleiding tot jurylid Voltige L wordt uitgeschreven wanneer de
KNHS behoefte heeft aan deze groep officials.
De opleiding tot jurylid ZZ wordt gehouden in 2019-2020.

Jurylid Mennen
De discipline mennen kenmerkt zich door vier wedstrijdvormen:
dressuurwedstrijden, vaardigheidswedstrijden,
minimarathonwedstrijden en samengesteld mennen. De opleiding
voor menjurylid is op deze vier wedstrijdvormen afgestemd.

Onderscheiden worden:

1) Jurylid Mennen dressuur
Bevoegdheid tot het beoordelen van het onderdeel dressuur
(klasse B t/m ZZ) en het onderdeel dressuur in de samengestelde
mensport (klasse L t/m Z). Dit geldt voor zowel enkelspan,
tweespan, vierspan als tandems.
Eisen
• Een wedstrijdklassering klasse Z+5 (SWV of mennen
dressuur) of een jurybevoegdheid M dressuur en affiniteit met
de mensport.
• Minimale leeftijd van 25 jaar bij start van de opleiding
• Een positieve beoordeling van het intakegesprek
Opleiding
De opleiding bestaat uit 10 lesavonden, een theorie- en
praktijkexamen en een stage.
Overige informatie
De opleiding voor jurylid mennen wordt gehouden in het
cursusjaar 2019-2020.

2) Jurylid Mennen vaardigheid
Jurylid Mennen vaardigheid en (mini)marathon: bevoegdheid tot
het beoordelen van het onderdeel vaardigheid (klasse L t/m ZZ)
en de onderdelen vaardigheid en marathon in de samengestelde
mensport (klasse 1 t/m 3). Daarnaast is dit jurylid bevoegd om
minimarathonwedstrijden te beoordelen. Dit geldt voor zowel
enkelspan, tweespan, vierspan als tandems.
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Eisen
• Wedstrijdklassering klasse L +5 (SM of Vaardigheid)
• Minimale leeftijd 25 jaar bij start van de opleiding
• Een positieve beoordeling van het intakegesprek

Eisen
• jurybevoegdheid mennen
• een ruime jury ervaring
• affiniteit met de wedstrijden Kür op muziek

OFFICIAL OPLEIDINGEN

Opleiding
De opleiding bestaat uit 6 theorieavonden, een theorietoets en
een praktijkstage.

Opleiding
De opleiding bestaat uit 2 lesavonden en een stage tijdens een
officiële wedstrijd.

Overige informatie
De opleiding wordt gehouden in 2018-2019. Er worden 15
cursisten opgeleid.

Overige informatie
Zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep wordt
de opleiding uitgeschreven.

De kosten voor de opleiding zijn €225,-

Heb je belangstelling voor deze opleiding? Stuur je motivatiebrief
naar de KNHS afdeling Opleidingen.

2

Jurylid - Dressuur

3

Jurylid - Endurance

9

Jurylid - Eventing

9

Jurylid - Springen

10

Jurylid - Voltige

11

Jurylid - Mennen

11

Jurylid samengestelde mensport Internationaal
Voor doorstroming naar internationaal dient een jurylid onder
andere in het bezit te zijn van:
• de kwalificatie jurylid mennen dressuur
• kwalificatie jurylid mennen vaardigheid en (mini) marathon.

PARCOURSBOUWERS

14

De mogelijkheid tot doorstroming bestaat zodra er - vanuit de
KNHS - behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials.
De voorwaarden voor deelname aan deze opleidingen worden bij
uitschrijving gepubliceerd op de KNHS website en in de digitale
nieuwsbrief Mennen.

OVERIGE OFFICIALS

17

Opleiding Kür op muziek

Jurylid Aangespannen Sport

13

Voor de discipline mennen dressuur worden er rubrieken
gehouden voor Kür op Muziek. Tijdens deze opleiding wordt u
geleerd hoe deze rubrieken moet beoordelen.
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Jurylid Aangespannen Sport
De opleiding Jurylid Aangespannen Sport leidt kandidaten op
voor de beoordeling van regionale rubrieken in de Aangespannen
Sport, disciplines Tuigpaarden en/of Hackneys en/of Tuigpaarden
Fries Ras.
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Eisen
• affiniteit met de aangespannen sport
• bij voorkeur ervaring als deelnemer
• een positieve beoordeling van het intakegesprek
Opleiding
De opleiding omvat 3 theorieavonden voor de basis theorie
Aangespannen sport, gevolgd door een theorietoets. Daarnaast
worden 2 lesavonden per ras gegeven Een uitgebreide
praktijkstage maakt deel uit van deze opleiding.
Overige informatie
De opleiding Aangespannen sport wordt uitgeschreven in het
cursusjaar 2021-2022.

Parcoursbouwers
KNHS Opleidingen | 2018

Inhoudsopgave

OFFICIAL OPLEIDINGEN

Parcoursbouwers
2
Voor springen, eventing en de samengestelde mensport zijn
parcoursbouwers nodig. Lijkt het jou leuk om parcoursbouwer te
worden voor jouw favoriete sport? De algemene informatie tref je
hieronder aan.

Jurylid - Dressuur

3

Jurylid - Endurance

9

Jurylid - Eventing

9

Jurylid - Springen

10

Jurylid - Voltige

11

Jurylid - Mennen

11

Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de
KNHS, bij voorkeur via een vereniging die is aangesloten bij de
KNHS. De voorwaarden voor deelname aan een officialopleiding
wordt bekendgemaakt via Mijn KNHS of via de nieuwsbrief.

Jurylid Aangespannen Sport

13

Parcoursbouwer Springen

PARCOURSBOUWERS

14

OVERIGE OFFICIALS
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Deze officialopleidingen worden uitgeschreven zodra er vanuit de
sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Vanaf dat
moment kan er worden ingeschreven.

Een goed gebouwd parcours test het spring- en
galoppeervermogen van het paard, de rijkunst van de ruiter, de
conditie en concentratie van paard en ruiter, de harmonie en het
vertrouwen tussen paard en ruiter en de bereidwilligheid van het
paard.
De taak van de parcoursbouwer bestaat uit het bepalen van
de lijnen van het parcours, de lengte (binnen de voorschriften
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van het wedstrijdreglement) en de hoogte en breedte van de
hindernissen. Om een goed parcours te bouwen, ook voor
de kleinste wedstrijden, moet een parcoursbouwer heel veel

Inhoudsopgave

Informatie over de toelatingscriteria en de selectieprocedure vind
je op de KNHS website. Inschrijven is mogelijk tot 15 september
2018 via MijnKNHS.

voorbereidingen treffen.

OFFICIAL OPLEIDINGEN
Jurylid - Dressuur
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Eisen
• Je bent opgenomen (geweest) in de klasse M-springen (M+1).
• Affiniteit met de springsport
• Een positieve beoordeling van het intakegesprek.
Opleiding
De opleiding bestaat uit 3 hele dagen (weekend) en 10
lesavonden (theorie en praktijk). De opleiding wordt afgesloten
met een examen (verdeeld over 2 avonden) bestaande
uit de onderdelen praktische- en reglementenkennis en
parcourstekenen.
Een uitgebreide praktijkstage maakt tevens deel uit van deze
opleiding. Na het doorlopen van de stages met goed gevolg
wordt de kwalificatie parcoursbouwer springen t/m 1.35 m
toegekend.
Overige informatie
De opleiding parcoursbouwer springen t/m 1.35 wordt
uitgeschreven zodra er behoefte aan uitbreiding van deze
categorie officials.
Parcoursbouwers met een kwalificatie springen t/m 1.35 of met
een kwalificatie springen t/m 1.40, hebben de mogelijkheid om
door te stromen naar een hogere kwalificatie.

De kosten voor de opleiding parcoursbouwer springen t/m 1,40
bedraagt €400,-.

Parcoursbouwer Eventing
Tijdens deze opleiding wordt de official geleerd een veilig
eventing parcours te bouwen.
Er zijn 2 kwalificaties voor parcoursbouwers in de discipline
eventing:
• Parcoursbouwer Eventing t/m klasse M: deze kwalificatie
omvat de bevoegdheid voor het bouwen van een cross
parcours t/m klasse M paarden
• Parcoursbouwer Eventing t/m klasse Z: deze kwalificatie
omvat de bevoegdheid voor het bouwen van een cross
parcours t/m klasse Z paarden.
Eisen
• Affiniteit met de Eventing (wedstrijd) sport
• Minimum leeftijd van 21 jaar
• Een positieve beoordeling van het intakegesprek
Opleiding
De opleiding tot parcoursbouwer Eventing t/m de klasse M
bestaat uit 4 theorieavonden, gevolgd door een theorie-examen.
Het praktijkgedeelte wordt afgerond met een praktijkdag en een
praktijktoets.
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OFFICIAL OPLEIDINGEN

2

Overige informatie
Indien een parcoursbouwer Eventing wil promoveren om naast
de klassen t/m M ook de klasse Z te mogen bouwen moet deze
minimaal 3 jaar ervaring hebben in het bouwen van crossen
t/m M. De kandidaat moet stage lopen bij een internationale
crossbouwer op een CIC1* of CCI1* wedstrijd.

Jurylid - Dressuur

3

Jurylid - Endurance

9

Jurylid - Eventing

9

Jurylid - Springen

10

Na een positieve stagebeoordeling moet de crossbouwer
zelfstandig een Z-cross bouwen (onder begeleiding van een
door de KNHS aangewezen TA) als examenstuk voor zijn
definitieve promotie. Deze Z-cross wordt beoordeeld door een
examencommissie van 2 personen (in het verleden was dit een
internationale TD of Crossbouwer en de bondcoach). Deze
examencommissie zal ook de parcoursbouwer bevragen over
zijn kennis en inzichten betreffende crossbouw. Bij een positieve
beoordeling krijgt de kandidaat de licentie PBC t/m klasse Z.

Jurylid - Voltige

11

De opleiding Parcoursbouwer wordt gehouden in 2019-2020.

Jurylid - Mennen

11

Jurylid Aangespannen Sport

13

PARCOURSBOUWERS

14
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Parcoursbouwer Mennen
In deze opleiding worden cursisten opgeleid voor de functie van
parcoursbouwer vaardigheid/marathon en minimarathon dus alle
disciplines binnen de mensport.
Eisen
• Affiniteit in de mensport
• Actief menner of groom in wedstrijdverband
• Een positieve beoordeling van het intake gesprek

Opleiding
• 3 theorieavonden
•

Een theorie-examen en het tekenen van een parcours

•

Een praktijkdag waar parcoursen en hindernissen uitgezet
moeten worden
3 praktijk stages

•

Overige informatie
De opleiding wordt uitgeschreven, zodra er behoefte is aan
officials met deze bevoegdheid.
Heb je belangstelling voor deze opleiding? Stuur je motivatiebrief
naar de KNHS afdeling Opleidingen.
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Overige officials
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Federatievertegenwoordiger categorie 1
De federatievertegenwoordiger ziet toe op en is verantwoordelijk
voor het welzijn van paarden en een eerlijk verloop van
een wedstrijd. De federatievertegenwoordiger heeft daarbij een
preventieve, toezichthoudende en -indien nodig- een
handhavende taak. Daarnaast is de federatievertegenwoordiger
bevoegd wijzigingen aan te brengen in het verloop van de
wedstrijd.
Eisen
• Leeftijd tenminste 30 jaar (bij start opleiding)
• Minimaal 10 keer per jaar beschikbaar
• Kennis hebben van en handelen volgens de KNHSregelementen en vastgestelde procedures
• Vermogen tot begrijpelijk, gemotiveerd en duidelijk mondeling
en schriftelijk communiceren en rapporteren
• Objectief, onafhankelijk, integer en besluitvaardig
• Een positieve beoordeling van het intakegesprek
Opleiding
De opleiding tot federatievertegenwoordiger categorie 1 bestaat
uit vijf lesavonden (theorie en praktijk). De opleiding wordt

afgerond met een aantal praktijkstages. Aan deze opleiding zijn
geen cursuskosten verbonden. Kandidaten worden door middel
van een assessment geselecteerd voor deelname aan de cursus.
Overige informatie
De opleiding wordt uitgeschreven in 2018-2019.

FEI Paspoortdierenarts
In het paardenpaspoort moeten de kentekenen (waaronder
aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) van het paard/
de pony worden ingetekend op de wijze die de FEI voorschrijft op
de hiervoor bestemde pagina’s. Het intekenen van de kentekenen
in het paspoort mag alleen door een FEI-paspoortdierenarts
worden gedaan.
Wanneer er een buitenlands paspoort is bij een paard/pony,
moet door een Nederlandse FEI-paspoortdierenarts worden
gecontroleerd of de kentekenen juist zijn ingetekend en zo
ja, dient dit te worden bevestigd middels een stempel en
handtekening van de Nederlandse FEI-paspoortdierenarts.
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Eisen
• Gediplomeerd dierenarts
• Specialisatie Paard

verzoek indienen bij de KNHS. Stuur je motivatiebrief naar de
KNHS afdeling Opleidingen.De administratiekosten bedragen
€ 30.-

Ringmeester categorie 1

OFFICIAL OPLEIDINGEN

Opleiding
De opleiding is één dagdeel en bestaat uit theorie- en
praktijkgedeelte
Overige informatie
De opleiding is uitgeschreven voor 2018-2019. De cursusprijs
bedraagt € 60,-

Eisen
• Ervaring als ringmeester
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Omroeper
Bij wedstrijden in de categorie 1 moet de wedstrijdorganisatie een
omroeper aanstellen, die is opgenomen op de KNHS-officiallijst.
De omroeper maakt de door de jury vastgestelde resultaten van
een deelnemer c.q. de deelnemers bekend. Hij moet zich daarbij
houden aan de instructies van (de voorzitter) van de jury.
Eisen
• Ervaring als omroeper
Opleiding
De opleiding bestaat uit twee praktijkstages tijdens een
cat.1 wedstrijd. Deze stages worden beoordeeld door de
Federatievertegenwoordiger van de KNHS.
Overige informatie
Heb je ervaring als omroeper en ben je geïnteresseerd in de
functie Omroeper categorie 1 dan kan je hiervoor een schriftelijk

Bij wedstrijden in de categorie 1 moet een ringmeester worden
aangesteld, die is opgenomen op de KNHS-officiallijst.

Opleiding
De opleiding bestaat uit twee praktijkstages tijdens een
cat.1 wedstrijd. Deze stages worden beoordeeld door de
Federatievertegenwoordiger van de KNHS.
Overige informatie
Heb je ervaring als ringmeester en ben je geïnteresseerd in de
functie voor de categorie 1 wedstrijden dan kan je hiervoor een
schriftelijk verzoek indienen bij de KNHS. Stuur je motivatiebrief
naar de KNHS afdeling Opleidingen. De administratiekosten
bedragen € 30.-.

Technisch Afgevaardigde
In de disciplines Samengesteld Mennen, Eventing, Endurance en
Mendurance wordt een Technisch Afgevaardigde aangewezen.
Een Technisch Afgevaardigde (TA) keurt alle administratieve
voorzieningen voor de deelnemers vanaf het moment dat de
TA benoemd is tot het einde van de wedstrijd. Een TA moet
zich ervan overtuigen dat de huisvesting van de paarden
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en oefenterreinen in alle opzichten voldoen en geschikt zijn,
inspecteert - afhankelijk van de discipline - de ringen en/of het
parcours zodat is vastgesteld dat de voorzieningen, vereisten
en organisatie in overeenstemming zijn met de desbetreffende
voorschriften.

Inhoudsopgave
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De TA ziet erop toe dat het parcours en - bij de disciplines
Mennen en Eventing - de hindernissen eerlijk en zonder gevaar
zijn en dat de kennis van lokale omstandigheden de deelnemers
niet bevoordeelt. Indien noodzakelijk kan de TA het organiserend
comité en de parcoursbouwer veranderingen laten aanbrengen
in parcours of hindernissen. De Technisch Afgevaardigde
overtuigt zich ervan dat de officiële waarnemers, rekenkamer
ren hindernisrechters volledig bekend zijn met hun taak,
waarbij inbegrepen het gebruik en aflezen van de noodzakelijke
apparatuur.
Eisen
• Affiniteit met de mensport
• Minimum leeftijd 30 jaar
Opleiding
De opleiding voor TA is niet voor alle disciplines hetzelfde. Het
bestaat uit twee cursusavonden theorie, een theorietoets en een
stage zijn de onderdelen van deze opleiding.
Overige informatie
De opleiding TA wordt naar behoefte uitgeschreven. De
cursuskosten bedragen € 75,-.
Heb je belangstelling voor deze opleiding? Stuur je motivatiebrief
naar de KNHS afdeling Opleidingen.
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Hoofd Hinderniswaarnemer
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In de discipline mennen wordt in het onderdeel marathon bij
iedere hindernis een hoofd hinderniswaarnemer ingezet. Deze
official moet worden bijgestaan door tenminste twee assistent
waarnemers. Een hoofd hinderniswaarnemer wordt geacht van
iedere deelnemer de tijd op te nemen en vast te leggen die nodig
is voor het rijden van de hindernis. Zij dienen in het bezit te zijn
van een overzicht van de starttijden van alle deelnemers.
De hoofd hinderniswaarnemer is eindverantwoordelijk voor de
registratie van de verrichtingen van de deelnemer in de hindernis.
Hij/zij moet na afloop van proef B in de nabijheid blijven van het
Wedstrijdsecretariaat totdat hij door de voorzitter van de jury van
zijn taak ontheven wordt.
Eisen
Geen specifieke eisen
Opleiding
De opleiding bestaat uit twee cursusavonden, inclusief een
schriftelijk theorie-examen. Na het succesvol afleggen van
het theorie-examen ontvang je de status van kandidaat. Deze
kwalificatie Hoofd Hinderniswaarnemer wordt toegekend zodra je
twee positieve beoordelingen van de Voorzitter van de jury hebt
gekregen.
Overige informatie
De opleiding Hoofd Hinderniswaarnemer wordt naar behoefte
uitgeschreven.

Heb je belangstelling voor deze opleiding? Stuur je motivatiebrief
naar de KNHS afdeling Opleidingen.

I&R Controleur
Een I&R-controleur bezoekt onaangekondigd KNHS-wedstrijden
teneinde controles uit te voeren op de aanwezigheid van de
benodigde wedstrijddocumenten en controleert of hierin de
gevraagde gegevens volgens de bepalingen van dit reglement
zijn opgenomen.
De inhoud van het protocol ‘Controle van transponder- of DNAgegevens’ dient bij het vaststellen van de identiteit van een paard
door deze official in acht genomen te worden. De functie van
I&R-controleur kan niet worden gecombineerd met enige andere
(official)functie tijdens dezelfde wedstrijd.
Opleiding
De opleiding bestaat uit een theoriebijeenkomst en een toets.
Daarnaast loop je een twee praktijkgerichte stages.
Eisen
Geen specifieke eisen
Overige informatie
De opleiding wordt in 2018-2019 gehouden De cursuskosten
bedragen € 30,-.

Ponymeter
Een ponymeter meet pony´s en levert daarmee een bijdrage aan
de indeling van pony´s in de verschillende categorieën.
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Opgeven voor deze opleiding gebeurt via de regio en via
mijn KNHS. De opleiding bestaat uit het doorlopen van een
praktijkgerichte stage, een theoriebijeenkomst waarin het meten
en de daarbij behorende reglementen worden besproken en
communicatieve vaardigheden worden geoefend.
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Overige informatie
Na het behalen van uw bevoegdheid, krijg je van de KNHS een
reader en een meetstok in bruikleen. Hiervoor wordt een borg
gevraagd van €125,-.
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan
uitbreiding van deze officialgroep.
De cursuskosten bedragen € 50.-.
Heb je belangstelling voor deze opleiding? Stuur je motivatiebrief
naar de KNHS Afdeling Opleidingen.

