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Algemeen Wedstrijdreglement   
(Wijzigingen per 1 april 2018) 

Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen. 

 
 

HOOFDSTUK 2 – ORGANISATIE VAN KNHS-WEDSTRIJDEN 
 
Artikel 4 - Aanvragen van een wedstrijd (vraagprogramma) 
1. Door een bij de KNHS geregistreerd bestuurslid van de De wedstrijdorganisatie dient 

tenminste zes weken (bij wedstrijden in de categorie 1 geldt een termijn van tien weken) voor 
de wedstrijd bij de KNHS goedkeuring te vragen door het indienen van een vraagprogramma. 
 

14. Wijzigingen in starttijden kunnen tot maximaal 24 uur voor aanvang van de rubriek 
doorgevoerd worden. Deze wijzigingen moeten voor de deelnemers en officials inzichtelijk 
zijn. kenbaar gemaakt worden aan de deelnemers en officials op de in het vraagprogramma 
aangegeven wijze. De wedstrijdorganisatie dient ervoor te zorgen dat alle deelnemers, 
officials en vrijwilligers ingelicht zijn. Na deze wijziging zijn de starttijden en aanvangstijden 
van rubrieken bindend, uitloop in het programma daargelaten. 

 
 
HOOFDSTUK 3 – OFFICIALS 
 
Artikel 10 - Algemeen 
1. Officials dienen te beschikken over een geldige licentie zoals vastgelegd in het Reglement 

Licenties Hippische Instructie en Officials. 
2. Officials dienen lid te zijn van de KNHS. 
3. Bestuursleden van de wedstrijdorganisatie, wedstrijdorganisatoren en eigenaren/exploitanten 

van accommodaties zijn niet gerechtigd een officialfunctie uit te oefenen indien dit de functie 
als dressuurjurylid, endurancejurylid, Federatievertegenwoordiger en/of I&R-controleur 
betreft tijdens wedstrijden door henzelf, door hun vereniging of wedstrijdorganisatie 
georganiseerd of georganiseerd op hun eigen accommodatie. 

 
 
HOOFDSTUK 5 - REGISTRATIE PERSOON 
 
Artikel 27 - Registratie gegevens KNHS-lid 
1. De KNHS registreert de personalia en contactgegevens van het lid. Om een startpas aan te 

kunnen vragen dient een sporter lid te zijn van een lidvereniging van de KNHS of een les- of 
pensionstalovereenkomst te hebben met een FNRS-bedrijf. 

2. Een deelnemer, die zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland heeft en wenst deel te nemen 
aan KNHS-wedstrijden, dient, ongeacht zijn nationaliteit, aan het begin van ieder jaar te 
kiezen tussen deelname op grond van nationaliteit of deelname op grond van domiciliekeuze 

 
 
HOOFDSTUK 7 – AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDDOCUMENTEN 
 
Artikel 33 – Periodelicentie/evenementenlicentie voor deelname van wedstrijden in Nederland 
1. Het is voor deelnemers met een buitenlandse nationaliteit wonend in het buitenland 

toegestaan om met een door de KNHS afgegeven evenementenlicentie of periodelicentie deel 
te nemen aan KNHS-wedstrijden. Door deelname conformeert de deelnemer zich aan alle 
(wedstrijd)reglementen en de statutaire rechten en plichten, die van toepassing zijn op KNHS-
leden. 

a. De periodelicentie is 6 weken geldig en wordt maximaal 1  4 maal per jaar verstrekt. 
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HOOFDSTUK 11 – INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
 
Artikel 65 - Organisatie van internationale wedstrijden in Nederland  
1.  Wedstrijdorganisaties van internationale wedstrijden in Nederland zijn verplicht zich te houden 

aan de FEI-regeling voor het uitnodigen van deelnemers en de in dit artikel vermelde regeling 
van startplaatsen voor Nederlandse deelnemers.  

2.  De KNHS kan, voor zover dit niet in dit reglement is voorgeschreven, in alle disciplines het 
aantal Nederlandse startplaatsen tijdens internationale wedstrijden voorschrijven tot een 
maximum van 50%.  

3.  Tijdens FEI World Cup-wedstrijden worden startplaatsen toegewezen conform het FEI World 
Cup-reglement.  

Tijdens CSI wedstrijden wijst de KNHS het percentage Nederlandse deelnemers aan 
welke zijn vastgelegd in Annex V CSI Invitation Rules van de FEI Jumping Rules.  

4.  Tijdens een CSI*** en CSI**** dient het deelnemersveld te bestaan uit 40% door de KNHS 

geselecteerde Nederlandse deelnemers. Daarnaast wijst de bondscoach, eventueel na 

overleg met de 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 bondscoach 

de mogelijkheid om een extra startplaats in overleg met de wedstrijdorganisatie aan te wijzen 

voor een ruiter onder de 25 jaar.   

5.  Tijdens een CSI*** of een CSI**** mag het aantal Nederlandse deelnemers conform de FEI-

regeling de 50% niet overschrijden. De wedstrijdorganisatie kan maximaal 15% van de 

deelnemers via hun nationale federatie uitnodigen door middel van het toekennen van een 

wild card.  

6.  Tijdens een CSI2* wedstrijd in Nederland dient het deelnemersveld tenminste te bestaan uit 7 

door de KNHS geselecteerde Nederlandse deelnemers. Deze 7 deelnemers worden 

aangewezen nadat de organisatie haar uitnodigingen heeft verstuurd. Nationale 

kadercombinaties krijgen voorrang bij de inschrijving voor internationale wedstrijden, tenzij de 

bondscoach anders beslist. 

7.  Voor deelname aan een CSI***** of CSIO wijst de bondscoach minimaal twaalf deelnemers 

(inclusief de leden van de Nederlandse equipe) uit het Olympisch, A- en/of B-kader aan. 


