INLEIDING
De KNHS-V.N.S. is een landelijk overkoepelend orgaan dat als doel heeft om ervoor
te zorgen dat iedere student, ook zonder paard, naast zijn studie kan paardrijden en
kan starten op nationale en internationale wedstrijden. Deze folder geeft informatie
over nationale studentenwedstrijden.
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een commissie aan en dienen een
aanvraag in bij de KNHS-V.N.S. om
een SO te organiseren. Het beheer
van de SO agenda is in handen van
de Commissaris Binnenland. Tijdens
een SO wordt er gereden op paarden
die beschikbaar zijn gesteld door de
organiserende vereniging.
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Een SO is

een weekendevenement

waar

sport

en gezelligheid worden

gecombineerd. Op zaterdag eind van de middag is de ontvangst en worden de
voorrondes van de dressuur verreden. Zaterdagavond zal het feest plaatsvinden,
gekoppeld aan een thema. Tijdens dit feest wordt tevens de uitslag van de
voorrondes bekend gemaakt. Op zondag worden de halve finales en finales van de
dressuur en alle rondes van het springen verreden. Uiteindelijk wordt het weekend
afgesloten met de prijsuitreiking. Hierbij zijn er niet alleen prijzen voor individuele
ruiters, ook is er een Equipesprijs voor de best presterende vereniging. SO’s zijn
uitermate geschikt om contacten te leggen met studentenruiters uit het gehele land.

Disciplines
Op een SO kan gestart worden in zowel
de dressuur als het springen, echter niet
alle SO’s bieden ook beide disciplines
aan. Op SO bestaan de volgende
categorieën: Ba, Bb, La, Lb en M
dressuur en B en L springen. Op deze
manier is er voor elke ruiter een
geschikte categorie om in te stromen,
vergelijkbaar met zijn eigen niveau.
Wanneer een ruiter twee maal eerste is
geworden in zijn categorie, of vijf keer bij
de beste drie is beland, moet diegene
door naar de volgende categorie.

Losrijden
Er is altijd een ringmeester aanwezig bij de losrijdbak, zijn of haar aanwijzingen
dienen altijd te worden opgevolgd. Iedere ruiter mag gedurende één proef actief
stappen en één proef draven en galopperen. De ringmeester zal aangeven
wanneer dit mag.

SO’s zijn uitermate
geschikt om
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uit het gehele land
Knock-out systeem
In elke discipline wordt er, afhankelijk van het aantal deelnemers, gereden in een
aantal rondes. Meestal zijn dit drie rondes: de voorronde, de halve finale en de
finale. In elke ronde rijdt een deelnemer één proef. Omdat alle ruiters in principe op
vreemde paarden rijden, wordt er via een knock-out systeem gereden. Je rijdt
hierbij in iedere ronde tegen één of twee andere ruiters en deze ruiters starten met
hetzelfde paard. Welke ruiters dit zijn en welk paard je krijgt toegewezen, wordt via
loting bepaald. Van dit groepje ruiters wordt er bepaald wie het beste op dat
specifieke paard heeft gereden en diegene gaat door naar de volgende ronde.
Mocht het zo zijn dat er een oneven aantal paarden meeloopt in de voorrondes,
dan zal er ook een tweede beste doorgaan. Dit zal dan de ruiter zijn die tweede is
geworden op zijn of haar paard met de minste punten verschil met de beste ruiter
op dat paard. Voor iedere ronde die je gaat rijden, zal er een loting plaatsvinden. In
de voorronde en halve finale wordt er op eigen niveau gereden, in de finale zal de
proef één niveau hoger zijn.

EERSTE KEER OP SO?

Als je voor het eerst op SO gaat zijn

•

ruiters vanuit jouw vereniging
mee zijn op SO, dan kan je altijd

er enkele dingen belangrijk om te

bij

weten. Hieronder staan ze kort op een

vertegenwoordigers

rij:
•

om

hulp

De organisatie zorgt altijd voor
een

formulier

diner

op

zaterdag,

‘Aanmeldingsformulier

ontbijt/lunch op zondag en een

binnenlandruiter’ (te vinden op

plekje om te overnachten. Mocht

onze website) in te vullen en in te

je eventueel slaapspullen mee

leveren

Commissaris

moeten nemen, zal dit altijd van

Binnenland. Dit formulier dient

te voren door de organisatie

ingeleverd te zijn voordat de

bekend worden gemaakt.

bij

de

van

de

•

Om ook als Equipe mee te

betreffende SO sluit. Het niet

kunnen

tijdig inleveren van dit formulier

eindklassement,

betekent uitsluiting.

minimaal drie ruiters van één

Bij aankomst op de locatie moet

dingen

aan

het

moeten

er

vereniging meedoen.
•

Mocht je als ruiter vragen en/of

secretariaat om je inschrijfgeld te

opmerkingen hebben, kun je

betalen en te loten voor de

altijd

voorrondes.

vertegenwoordigers

Bij het secretariaat krijg je een

commissie terecht. Deze zijn

SO-boekje,

altijd

informatie

waarin
over

het

allerlei
weekend

staat, maar ook de proeven die
•

•

op een SO is verplicht het

je je altijd eerst melden bij het

•

KNHS-V.N.S.-

vragen.
Elke ruiter die voor het eerst start

inschrijfperiode

•

de

bij

de

KNHS-V.N.S.-

herkenbaar

of

aan

SO-

hun

kleding.
•

Let op: bij te laat afmelden dien

verreden gaan worden.

je in principe zowel het bedrag

Voor het rijden van de proeven is

voor je start als voor je verblijf

het gebruikelijk dat een andere

(eten en slapen) te betalen aan

ruiter (van jouw vereniging) je

de

voorleest. Mocht het zo zijn dat er

tenzij deze vereniging bepaalt

geen andere

dat je minder hoeft te betalen.

organiserende

vereniging,

VNSK

Het VNSK is het jaarlijkse kampioenschap waar de drie beste ruiters per categorie
strijden om de kampioenstitel. Omdat er op het VNSK, in tegenstelling tot SO’s,
minder ruiters starten, kan het VNSK ook in één dag worden georganiseerd. Toch
wordt er meestal voor gekozen het VNSK te verrijden in twee dagen, zodat ook
hier een themafeest georganiseerd kan worden.

Plaatsing
Een ruiter dient minimaal twee keer te hebben meegedaan aan een SO (in
dezelfde categorie) om te kunnen meedingen naar een plek op het VNSK.
Eenmaal gestart in een hogere categorie, is de ruiter niet toegestaan VNSK te
starten in de lagere categorie. De SO’s georganiseerd tussen twee edities van het
VNSK tellen mee voor de selectie. Per SO worden er zogeheten VNSK-punten
toebedeeld aan de behaalde resultaten. Wordt een ruiter eerste in een categorie
van twaalf deelnemers, dan krijgt diegene daarvoor 12 VNSK-punten. De nummer
twee krijgt 10 VNSK-punten, de nummer drie krijgt 8 VNSK-punten, etc. De drie
ruiters met de meeste VNSK-punten uit twee wedstrijden mogen starten op het
VNSK.

Disciplines
Het minimum aantal SO’s dat
meetelt voor selectie is vijf
stuks bij de Ba, Bb, La en Lb
dressuur. Wanneer er in een
jaar minder dan vijf SO’s zijn
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SO’s per jaar. Deze regel zorgt ervoor dat er elk jaar VNSK wordt gereden in de Ba,
Bb, La en Lb dressuur en L springen, maar niet altijd in het B springen en de M
dressuur.

Systeem
Op het VNSK wordt er per categorie op twee paarden gereden, één in de eerste
ronde en één in de tweede ronde. Bij de dressuur rijden de drie ruiters in de eerste
ronde een proef op eigen niveau en in de tweede ronde een proef van een niveau
hoger. Bij het springen wordt in beide rondes hetzelfde parcours afgelegd. Op het
VNSK zijn er altijd twee juryleden per ronde.

Bij minimaal twee starts
meedingen naar start
op het VNSK

Extra activiteit
Omdat er op het VNSK slechts een aantal ruiters kunnen starten, is het gebruikelijk
dat er daarnaast nog een extra activiteit wordt georganiseerd. Dit gebeurt meestal in
de vorm van een kleine onderlinge wedstrijd, zoals bijvoorbeeld een Pas-de-deux.
Ruiters die zich niet geselecteerd hebben voor het VNSK kunnen op deze manier
toch starten.

KNHS-V.N.S.-VERTEGENWOORDIGERS

Op iedere nationale wedstrijd zijn er twee bestuursleden van de KNHS-V.N.S.
afgevaardigd om op te treden als vertegenwoordigers. Deze KNHS-V.N.S.vertegenwoordigers hebben als taak om te controleren op naleving van de regels en
kennis en advies te bieden aan de organiserende vereniging.

DISPENSATIEREGELING KNHS

De KNHS-V.N.S. heeft een dispensatieregeling met de KNHS, waardoor
studentenruiters aan de hand van behaalde resultaten kunnen instromen bij
KNHS wedstrijden. De dispensatieregeling is als volgt:

M dressuur startgerechtigd KNHS-V.N.S.  L2+1 klassering bij de KNHS.

Lb dressuur startgerechtigd KNHS-V.N.S.  L1+1 klassering bij de KNHS.
Ba/Bb/La dressuur startgerechtigd KNHS-V.N.S.  B+1 klassering bij de
KNHS.

Een ruiter is startgerechtigd in een bepaalde categorie wanneer diegene
driemaal bij de eerste drie of tweemaal eerste is geëindigd of VNSK heeft
gestart binnen de betreffende categorie. Om in aanmerking te komen voor
deze dispensatieregeling kan contact worden opgenomen met het bestuur
van de KNHS-V.N.S.

MEER INFORMATIE
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informatie
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je
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op
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www.studentenruiters.nl. Hier vind je o.a. SO-uitslagen, VNSKstanden en protocollen. Daarnaast kun je er terecht voor veel meer
informatie over de Nederlandse studentenruiters.

SOCIAL MEDIA
Wil je altijd en overal op de
hoogte zijn van de KNHS-V.N.S.?
Like dan vandaag nog onze
facebookpage
(www.facebook.com/knhsvns) en
volg ons op twitter (KNHSVNS)
onder #studentenruiters.

CONTACT INFORMATIE
www.studentenruiters.nl
www.studentriders.nl
info@studentenruiters.nl

WORK IN PROGRES
De KNHS-V.N.S. zet zich in voor
het handhaven van de
reglementen. Mochten er vragen
of onduidelijkheden zijn naar
aanleidingen van deze
reglementen, mail dan met
als onderwerp ‘Reglementen’.

