
 Pagina 1 van 2 

 
 

 
Artikel 1 – Algemeen 
 

1. De KNHS is verantwoordelijk voor de selectie van de nationale Nederlandse stamboeken-ploeg 
bestaande uit paarden die bij een in Nederland gevestigd en erkend Nederlands stamboek staan 
ingeschreven en die uit zullen komen voor Nederland op het “World Breeding Jumping 
Championship for Young Horses” (Wereldstamboekenkampioenschap voor jonge springpaarden) 
welk Wereldstamboekenkampioenschap wordt georganiseerd onder auspiciën van de FEI en de 
WBFSH. 

2. Deze selectiebepalingen stellen de regels voor de selectie voor het World Breeding Jumping 
Championship for Young Horses 2018 te Lanaken. 

3. Deze selectiebepalingen zijn gebaseerd op de reglementen van de FEI en de bepalingen uit het 
vraagprogramma (schedules) van de FEI en de WFSFH betreffende het World Breeding Jumping 
Championship for Young Horses. 

4. Naast deze selectiebepalingen zijn de volgende KNHS reglementen van toepassing: Algemeen 
Wedstrijdreglement, het wedstrijdreglement springen, het Reglement Ongeoorloofde Middelen 
voor het Paard en het Tuchtreglement. 

5. Naast hetgeen wat is vermeld in deze selectiebepalingen zullen nadere details betreffende de 
uitvoering van de selectie in het vraagprogramma van de selecties worden opgenomen. 

 
 
Artikel 2 – Selectie paarden welke ingeschreven staan bij een in Nederland gevestigd 
stamboek (KWPN en NRPS) voor deelname aan het World Breeding Jumping Championship 
(voor de zogenaamde ‘quota-plaatsen’) 
 

1. Aan de selectie voor het World Breeding Jumping Championship for Young Horses 2018 kunnen 
volgens de eisen gesteld door de FEI paarden deelnemen die;  
- in 2018 de leeftijd van vijf, zes of zeven jaar bereiken én  
- zijn geregistreerd in een in Nederland erkend en gevestigd stamboek én welk stamboek is 

aangesloten bij de WBSFH. 

2. Middels reguliere wedstrijden kunnen 5-, 6- en 7-jarige paarden zich selecteren voor de selectie 
voor het World Breeding Jumping Championship for Young Horses. 

3. Voor deelname aan de selectie dienen de paarden op de peildatum van 23 juli 2018 een volgende 
minimale stand te hebben behaald in de reguliere wedstrijdsport: 
- 5-jarige paarden:M (1.20m) +2 
- 6-jarige paarden: Z (1.30m) +2 
- 7-jarige paarden: ZZ (1.35m) +2  

4. De selectierubrieken zullen worden gehouden van 13 tot en met 16 augustus op het NHC te 
Ermelo. De jury bestaat uit KNHS-officials, tevens is er sprake van een KNHS-parcoursbouwer. 

5. De selectie voor vijf-, zes- en zevenjarige paarden bestaat uit een halve finale die uit 2 onderdelen 
bestaat en een finale waarbij een parcours met een barrage wordt verreden.  

6. De leeftijd gerelateerde hoogte bedraagt: 
- Voor vijfjarigen max 1.20 m. 
- Voor zesjarigen max 1.30 m. 
- Voor zevenjarigen max 1.40 m. 
Het eerste parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 
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7. Combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige startpas. Voor buitenlandse ruiters, die geen 
lid zijn van de KNHS, geldt dat men over een KNHS gastlicentie moet beschikken. Ruiterwissel is 
toegestaan mits is voldaan aan het genoemde in dit artikel. 

8. De hoogst geplaatste vijf-, zes- en zevenjarige paarden over alle onderdelen worden door 
Nederland afgevaardigd naar het World Breeding Jumping Championship for Young Horses en 
komen voor de Nederlandse Stamboekenploeg uit. Het aantal paarden dat wordt afgevaardigd 
wordt bepaald door de reglementen van de FEI en de bepalingen uit het vraagprogramma 
(schedules) van de FEI en de WBSFH betreffende het World Breeding Jumping Championship for 
Young Horses.  

9. Bij gelijke plaatsing (ex aequo) van paarden voor de laatste afvaardigingsplaats voor het World 
Breeding Jumping Championship for Young Horses, is het resultaat in het laatste onderdeel 
doorslaggevend.  
 
 

Artikel 3 – Selectie paarden welke ingeschreven staan bij een in het buitenland gevestigd 
stamboek voor deelname aan het World Breeding Jumping Championship (voor 
ondersteuning bij aanvragen wildcards) 
 

1. De FEI kent een systeem van wild-cards waarvoor wordt verwezen naar de regelgeving van de 
FEI, zoals omschreven in de vraagprogramma’s (schedules) betreffende het World Breeding 
Jumping Championship for Young Horses. De KNHS zal bij het Organizing Committee (OC) 
overeenkomstig de regels van het FEI een wildcardaanvraag ondersteunen voor paarden van in 
het buitenland gevestigde en erkende stamboeken die met een KNHS-lid goed presteren in de 
sport. Het OC bepaalt of het paard mag deelnemen. 

2. Stichting Ruitersport de Meierij (www.srdm.nl) organiseert namens de KNHS van 22 t/m 26 
augustus te Schijndel een selectie voor paarden die staan ingeschreven bij een in het buitenland 
gevestigd stamboek. De jury bestaat uit KNHS-officials, tevens is er sprake van een KNHS-
parcoursbouwer.  

3. De leeftijd gerelateerde hoogte bedraagt: 
- Voor vijfjarigen max 1.20 m. 
- Voor zesjarigen max 1.30 m. 
- Voor zevenjarigen max 1.40 m. 
Het eerste parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 

4. Combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige startpas. Ruiterwissel is toegestaan mits is 
voldaan aan het genoemde in dit artikel. 

5. Voor de hoogst geplaatste vijf-, zes- en zevenjarige paarden (de beste 10%) die niet via de 
selectie beschreven in artikel 2 in aanmerking komen zal ondersteuning geboden worden bij een 
wildcard aanvraag voor het World Breeding Jumping Championship for Young Horses. Het is aan 
de organisatie van de World Breeding Jumping Championship for Young Horses om de wildcard 
toe te kennen. 

6. Bij gelijke plaatsing (ex aequo) van paarden voor de KNHS-ondersteuning voor een eventuele 
wildcard aanvraag voor het World Breeding Jumping Championship for Young Horses, zal er een 
extra barrage worden verreden. 

 
 
Artikel 4 – Controle op ongeoorloofde middelen 
 
Tijdens alle wedstrijden in het kader van de selectie voor het World Breeding Jumping Championship 
for Young Horses alsmede daarbuiten kunnen paarden worden onderzocht op de aanwezigheid van 
ongeoorloofde middelen, overeenkomstig de bepalingen in het Reglement Ongeoorloofde Middelen 
voor het Paard van de KNHS. 
 
 
Artikel 5 – Onvoorzien 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het KNHS-bestuur. 

http://www.srdm.nl/

