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Reglement KNHS-Divoza Kampioenschap 

   

De volgende rubrieken worden uitgeschreven 

     
Dressuur     

1. 4-jarige dressuurpony’s 
2. 5-jarige dressuurpony’s 
3. 6-jarige dressuurpony’s 

 

Algemene Bepalingen 

 
1. Het kampioenschap heeft ten doel de aanleg als dressuurpony op jonge leeftijd te toetsen zodat 

door gericht te fokken er betere sportpony's komen. 
 

2. Aan het kampioenschap, inclusief de selectie, kunnen alleen pony’s deelnemen die geboren zijn 
in 2012, 2013 of 2014 en die behoren tot de categorie C of D.  

 
3. De deelnemende pony moet in het bezit zijn van een geldig paspoort met daarin o.a. opgenomen 

een geldige meting uit het jaar van het kampioenschap. 
 

4. Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS en de daarop gepubliceerde wijzigingen. 
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen 
met dit vraagprogramma. 

 
5. Een deelnemende ruiter/amazone dient in het bezit te zijn van een geldige KNHS ponystartpas. 

Indien de pony niet bij de KNHS geregistreerd is, dient bij de inschrijving een kopie van het 
paspoort meegezonden te worden. In alle gevallen moet de pony gechipt zijn.  

 
6. In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het wedstrijdreglement niet 

voorzien, beslist de KNHS. 
 

7. Het deelnemen met een hengst kan alleen wanneer de deelnemer in het kalenderjaar waarin 
wordt gestart de leeftijd van 12 jaar bereikt én de deelnemer geklasseerd is of is geweest in de 
discipline Dressuur klasse L2, in de discipline Springen klasse L of in de discipline Eventing 
klasse M.  

 

Selectiewedstrijden 

 
8. De selectiewedstrijden om het KNHS-Divoza kampioenschap worden verreden op verschillende 

locaties verspreid over de verschillende regio’s door het land. 
 

9. Het opgeven voor de selectiewedstrijden kan via Mijn KNHS. 
 

10. Een pony mag deelnemen aan maximaal twee selectiewedstrijden. 
 

11. Het inschrijfgeld is € 8,- per combinatie. Voor de winnende combinaties worden 
gebruiksvoorwerpen beschikbaar gesteld door de sponsor/KNHS. 

 
12. Tijdens een wedstrijd worden maximaal drie combinaties per leeftijdscategorie tegelijk in de baan 

toegelaten. Zij dienen op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te laten zien. 
 

13. Er zijn 3 rubrieken: rubriek I is voor pony's van 4 jaar, rubriek II voor pony's van 5 jaar en rubriek 
III voor pony’s van 6 jaar. 
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14. Het jurykorps wordt gevormd door twee personen. De twee juryleden geven gezamenlijk één 

beoordeling. Het jurykorps neemt plaats in het midden van de lange zijde of in de rijbaan.  
 

15. Pony’s met duidelijke veterinaire gebreken die de bruikbaarheid ernstig kunnen 
schaden (zoals hazehak, spat, bolspat en bokhoef), worden uitgesloten van deelname.  
Indien onregelmatigheid in de beweging wordt vastgesteld, wordt de pony van verdere deelname 
uitgesloten. 

 
16. Tijdens de selectiewedstrijden heeft de rijbaan een afmeting van 20 x 60 meter en dient  

onafgebroken te zijn afgezet met dressuurhekjes. De baan is enkel voorzien van de letters  
die voor de klasse B t/m M2-proeven gebruikt worden. 

 
17. De duur van de beoordeling van een groep van drie combinaties is ± 15 minuten. 

 
18. In de rubriek voor 6-jarige pony’s mag niet met zweep gereden worden.  

 
19. Tijdens de beoordeling in de ring zijn bandages niet toegestaan.  

 
20. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn verplicht, waarbij de  

combinaties zelf dient te zorgen voor hoofdstelnummers. Hoofdstelnummers zijn ook op het 
sjabrak toegestaan. 

 
21. Na afloop van elke wedstrijd kan een demonstratie gehouden worden door de prijswinnaars of de 

combinaties die afgevaardigd worden naar het kampioenschap. Deze combinaties zijn verplicht 
daarbij aanwezig te zijn en mee te werken, op straffe van uitsluiting. 

 
22. Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop als  

doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de gedragenheid en souplesse, vervolgens het cijfer 
voor de algemene indruk, vervolgens het cijfer voor het exterieur. 
 

23. Kleding- en harnachementsvoorschriften zijn dezelfde als tijdens reguliere dressuurwedstrijden 
t/m de klasse M2. (zie wedstrijdreglement Dressuur)  

 

Kampioenschap 

 
24. Het KNHS-Divoza kampioenschap wordt verreden op zaterdag 18 augustus en bestaat uit twee 

onderdelen. 
 

25. De beste 20 combinaties per leeftijdsrubriek, met een minimale score van 70 punten, worden 
uitgenodigd voor het kampioenschap. De KNHS kan bij minder dan 20 combinaties, met een 
score van 70 punten of hoger, in een leeftijdsrubriek deze aanvullen met de combinaties van een 
score in de buurt van de 70 punten. 

 
26. Het eerste onderdeel is open voor alle geselecteerde combinaties vanuit de voorselecties. (incl. 

de combinaties die ex-aequo geplaatst zijn op de 20e plaats) 
 

27. Het tweede onderdeel is open voor de beste 5 combinaties per rubriek (incl. de combinaties die 
ex-aequo geplaatst zijn op de 5e plaats) van het klassement dat is opgemaakt na het eerste 
onderdeel. De beoordelingen van het eerste en het tweede onderdeel worden bij elkaar opgeteld 
voor het eindresultaat.  
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28. Bij ex aequo-klassering tijdens de finale telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop 
als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de gedragenheid en souplesse, vervolgens het 
cijfer voor de algemene indruk, vervolgens het cijfer voor het exterieur.   

 
29. Voor de bepaling van de eindstand van het kampioenschap wordt als volgt een gewogen 

eindcijfer vastgelegd: 
A. 2x de punten uit het eerste onderdeel 
B 1x de gemiddelde punten van de eerste en tweede gastruiter (punten per ruiter opgeteld  

en delen door 2) 
C. 1x beoordeling jury pony onder gastruiters  

 
30. In het eerste onderdeel worden de pony’s beoordeeld volgens de procedure die tijdens de 

selecties is toegepast. 
 

31. De startvolgorde voor het eerste onderdeel van de finale wordt door loting vastgesteld. 
 

32. De pony’s worden in het tweede onderdeel beoordeeld door gastruiters/-amazones, die 
onafhankelijk van elkaar een cijfer geven, waarvan het gemiddelde cijfer meetelt. Daarnaast geeft 
ook de jury een beoordeling over het tweede onderdeel, welke eenmaal meetelt. 

 
33. Een ruiterwissel tijdens het kampioenschap, anders dan het rijden door de gastruiters, is niet 

toegestaan. Het is wel mogelijk van ruiter te wisselen tussen de selectiewedstrijden en/of het 
kampioenschap, mits aan het vraagprogramma wordt voldaan.  

 
34. Per rubriek wordt een prijsuitreiking gehouden. Prijswinnaars zijn verplicht te pony, en met de 

pony waarmee zij hebben deelgenomen, in de ring te verschijnen.  
 

35. Combinaties die zich hebben geselecteerd worden automatisch ingeschreven voor het 
kampioenschap. Uiterlijk één week voor het kampioenschap ontvangen de deelnemers een 
schriftelijke bevestiging van de KNHS.  

 
36. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 
37. De prijzen voor het KNHS-Divoza kampioenschap bestaan uit waardebonnen en rozetten. Naast 

de genoemde prijzen ontvangt elke kampioen een extra ereprijs, beschikbaar gesteld door de 
sponsor. De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd: 
4-, 5- en 6-jarigen prijzen t.w.v.: € 75,- / 60,- / 50,- / 40,- / 30,-  en evt. volgprijzen van € 15,- 

 

 
Begeleiding en informatie wedstrijdorganisatoren en deelnemers: 
 
KNHS, Afdeling Wedstrijdadministratie 
Postbus 3040, 3850 CA  ERMELO 
Telefoon: 0577 - 408 300 
E-mail: wedstrijden@knhs.nl 


