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Organisatie van een Impulsrubriek 

Allereerst willen wij je bedanken voor je interesse in het organiseren van Impulsrubrieken. Om je als 
wedstrijdorganisatie op weg te helpen bij de organisatie van de wedstrijd is dit draaiboek opgesteld. Wij 
hopen je op deze manier van voldoende informatie te voorzien om de wedstrijd goed te kunnen 
voorbereiden en goed te laten verlopen op de wedstrijddag zelf. Hieronder wordt in het kort een aantal 
zaken nader toegelicht. 
 
Algemene informatie Impulsrubrieken 
Om nog meer paardensporters een passend en leuk sportaanbod te bieden heeft de KNHS 
Impulsrubrieken ontwikkeld. Deze wedstrijdrubrieken vragen een niveau dat onder de huidige beginners 
rubrieken in de wedstrijdsport ligt. 
De KNHS heeft voor de verschillende paardensport disciplines reglementen opgesteld voor het rijden van 
wedstrijden. Reglementen die van toepassing zijn bij wedstrijden op breedtesport- en topsportniveau. In de 
meeste disciplines werden altijd al wedstrijdrubrieken georganiseerd op een lager niveau, zoals 
bijvoorbeeld oefenrubrieken, kennismakingsklassen, BB rubrieken en Bixie proeven. Tussen de diverse 
disciplines bleek de manier waarop deze instapniveaus worden georganiseerd echter erg van elkaar te 
verschillen. Ook is voor sommige ruiters, ondanks de instapmogelijkheden, de drempel nog te hoog om 
aan wedstrijden deel te nemen. Om wedstrijden op dit niveau voor ruiters en organisaties meer te 
structureren, zijn er nu de Impulsrubrieken. De Impulsrubrieken zijn voor veel paardenliefhebbers een 
laagdrempelige manier om kennis te maken met de wedstrijdsport. 
 
Vraagprogramma 
Iedere KNHS-vereniging kan aan een wedstrijd het onderdeel ‘Impulsrubrieken’ toevoegen of een aparte 
wedstrijd met alleen maar Impulsrubrieken uitschrijven.  Wanneer de wedstrijddatum door de KNHS is 
goedgekeurd kun je het vraagprogramma in orde maken.  
Het aanvragen van Impulsrubrieken in de disciplines dressuur en springen kunt u doen via “mijn KNHS”, op 
dezelfde manier als het aanvragen van reguliere wedstrijden in deze twee disciplines. Voor de overige 
disciplines wordt gebruik gemaakt van het format vraagprogramma voor Impuls. Het voorblad 
vraagprogramma kun je vinden op www.knhs.nl onder KNHS Verenigingen – wedstrijdorganisatie – Model 
vraagprogramma’s – voorblad vraagprogramma. Dit voorblad vult u volledig in. Daarnaast vul je ook het 
volgblad Impulsrubrieken in dat op de zelfde plek te vinden is en eventueel de extra bijlage met 
bijzonderheden. Je mailt het volledig ingevulde vraagprogramma naar vraagprogramma@knhs.nl o.v.v. 
Impulswedstrijd of op de gebruikelijke manier als je naast de standaard rubrieken ook Impuls uitschrijft. De 
afdeling wedstrijdzaken gaat dan het vraagprogramma in behandeling nemen en stuurt het retour zodra 
goedgekeurd. 
De wedstrijd wordt in de KNHS wedstrijdkalender gepubliceerd.  
Voor een wedstrijd bestaande uit alleen Impulsrubrieken is de wedstrijdorganisatie geen wedstrijdafdracht 
verschuldigd. Voor Impulsrubrieken welke uitgeschreven worden tijdens een reguliere wedstrijd is ook geen 
afdracht verschuldigd (ook niet over het aantal starts in deze rubrieken). Over de reguliere rubrieken betaal 
je wel een wedstrijdafdracht. 
 
Proeven 
Belangrijk is aan te geven op het volgblad welke rubrieken je wilt uitschrijven bijvoorbeeld welke proeven 
en waar deze proeven te vinden zijn. Dit kunnen de voorbeeldproeven zijn die je kunt downloaden vanaf de 
KNHS website, proeven in stap, proeven in draf, houding en zit proeven, proeven voor teamdressuur zoals 
viertallen en pas de deux Kür op Muziek (ook te downloaden vanaf de website) of andersoortige proeven 
die de wedstrijdorganisatie zelf uitschrijft. 
 
Als wedstrijdorganisatie kun je besluiten om de deelnemers één of twee proeven te laten verrijden. Je geeft 
op het volgblad vraagprogramma aan of de deelnemers ook een tweede proef kunnen rijden. Wanneer de 
mogelijkheid voor een tweede proef bestaat kan de deelnemer op het inschrijfformulier aangeven welke 
proeven hij/zij wil rijden. 
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Extra informatie 
Om vragen van ruiters zoveel mogelijk te beperken is het goed om zo volledig mogelijk in het 
vraagprogramma op te nemen wat er wel en niet mogelijk is op de wedstrijddag. Is het bijvoorbeeld 
mogelijk om een stalling te huren dan is het verstandig om in het vraagprogramma op te nemen wat de 
mogelijkheden zijn, de eventuele kosten, manier van reserveren etc. Zo kun je ook denken aan informatie 
met betrekking tot het doorgeven van wijzigingen, losrijden, parkeren en toegang op het wedstrijdterrein.  
 
Toolkit 
Voor wedsrijdorganisaties die een Impulsrubriek of wedstrijd willen organiseren is het gebruik van de 
Toolkit een handige leidraad. Dit draaiboek is onderdeel van deze kit. Ook zijn hier voorbeeldproeven en 
parcoursen te downloaden. De Toolkit is te vinden onder KNHS Verenigingen – Impulsrubrieken - Toolkit 
 
Wedstrijdring  
Een standaard wedstrijdring van minimaal 20 bij 40m voldoet voor de Impuls dressuur- en springrubrieken. 
Wanneer de rijbaan vergroot of verkleind wordt moet er rekening gehouden met de plaats van de juryleden. 
 
Regels voor betreffende disciplines  
Kijk voor de specifieke regels van de betreffende discipline over bijvoorbeeld het zadel, hoofdstel, bit en 
hulpmiddelen bij Impulsrubrieken op de website bij discipline > Impulsrubrieken. 
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor Impulsrubrieken is vrij te bepalen door organisatoren. Hierbij speelt oa mee of je aan 
één of meerdere Impulsrubrieken mee kan doen en evt clinics. Gebruikelijk bij een enkele proef is 
inschrijfgeld te vragen dat ongeveer gelijk is aan reguliere dressuurwedstrijden.  
 
Inschrijvingen 
Deelnemers kunnen zich via hun eigen vereniging aanmelden voor een Impulsrubriek, of zich zelf 
aanmelden bij de wedstrijdorganisatie (afhankelijk van datgene wat is afgesproken binnen de eigen 
vereniging) 
Deelnemers met een individueel lidmaatschap van de KNHS moeten zich altijd zelf opgeven voor de 
Impulsrubrieken. Als bewijs van inschrijving voor de Impulsrubrieken geldt het inschrijfformulier/op persoon 
gestelde startcoupon dat beschikbaar is via de wedstrijdorganisatie. 
 
Deelnemers 
Om mee te doen aan Impulsrubrieken heeft een deelnemer geen startkaart nodig en hoeft hij of zij ook niet 
lid te zijn van een vereniging. Deelnemers moeten wel lid zijn van de KNHS, maar dit is al het geval als de 
deelnemer bijvoorbeeld een FNRS Ruiterpaspoort hebt, of in het bezit is van het Ruiterbewijs. Via de 
organisatie die de Impulsrubrieken uitschrijft kan de deelnemer ook lid worden van de KNHS. Hiervoor is 
een speciaal inschrijfformulier van de KNHS beschikbaar dat de deelnemer kan opvragen bij de 
wedstrijdorganisatie. De wedstrijdorganisatie kan het formulier vinden op de KNHS website in de Impuls 
Toolkit. 
 
Voor het deelnemen aan Impulsrubrieken worden er geen standen en uitslagen bijgehouden door de 
KNHS. Deelnemers kunnen zelf bepalen aan welke rubrieken ze mee willen doen. Tijdens dezelfde 
wedstrijd mogen deelnemers meedoen aan een Impulsrubriek en aan de reguliere wedstrijdrubrieken als 
deze worden uitgeschreven. 
 
Officials 
Tijdens de Impulsrubrieken dient er in ieder geval één KNHS jurylid of official aanwezig te zijn. De KNHS 
adviseert voor de beoordeling van Impulsrubrieken wel KNHS juryleden in te schakelen. Een lijst met 
juryleden is te vinden op de website van de KNHS via “Mijn KNHS”.  
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Voor de springparcoursen kan gebruik worden gemaakt van vaste parcoursen. Deze zijn te downloaden 
van de KNHS website. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van een officiële parcoursbouwer. Een 
officiële parcoursbouwer moet zeker gerealiseerd kunnen worden wanneer de Impulsrubrieken zijn 
opgenomen in het programma van een reguliere wedstrijd. 
 
Beoordeling  
In de Impulsrubrieken beoordeelt de jury de rijvaardigheid van de deelnemer. De kwaliteit en 
africhtingsgraad van het paard of de pony spelen geen rol in de beoordeling. Indien het paard of de pony 
fysiek in staat is de proef te lopen, kijkt de jury vervolgens alleen nog naar de rijvaardigheid van de ruiter. 
Wanneer het paard of de pony in de ogen van de jury fysiek niet in staat is de proef te lopen (bijvoorbeeld 
door kreupelheid), heeft de jury uiteraard wel de mogelijkheid de combinatie uit te sluiten. 
In alle Impulsrubrieken stimuleert de KNHS de juryleden tot het geven van mondeling commentaar na de 
proef. Het belangrijkste doel hiervan is de deelnemers te stimuleren en te motiveren voor de paardensport 
in het algemeen en wedstrijden in het bijzonder. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat de 
deelnemers tips en adviezen krijgen voor het verbeteren van hun rij- of menvaardigheid.  
 
Reserveer daarom als organisatie tijd voor het geven van commentaar. Een richtlijn is om bij de dressuur in 
totaal 10 minuten per proef te reserveren en bij het springen en de vaardigheid 6 minuten (inclusief het 
rijden van de proef of het parcours). Er is dan, naast het rijden van de proef of het parcours, nog voldoende 
tijd voor het geven van commentaar. 
 
Klassement en Prijzen 
Het opmaken van een klassement is in de Impulsrubrieken toegestaan, maar niet verplicht. Voor het 
opmaken van een klassement en een eventuele handicapregeling verwijzen wij naar de geldende 
reglementen van de KNHS, met dien verstande dat de ex-aequoregeling niet standaard van toepassing is, 
wel kan de wedstrijdorganisatie op het vraagprogramma een ex-aequo regeling aangeven. 
Iedere vereniging die Impulsrubrieken organiseert is vrij om te kiezen welk inschrijfgeld er wordt gevraagd 
en welk type prijzen zij geeft. Een keuze voor geldprijzen, bekers en linten of prijzen in de vorm van 
spelletjes, ruitersportartikelen of andere gebruiksartikelen behoren tot de mogelijkheden. Ook staat het de 
organisatie vrij ervoor te kiezen om geen klassement op te maken en dus ook geen prijzen uit te reiken. 
Het uitgeven van diploma’s zoals bij de kennismakingsklasse in de Endurance sport of een herdenking van 
deelname behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers geen wedstrijd. Misschien heb je voldoende enthousiaste leden of vrijwilligers die willen 
komen helpen. Zorg voor een duidelijk schema zodat iedereen weet waar en hoe laat hij of zij verwacht 
wordt en wat de taak is die moet worden uitgevoerd. Zorg goed voor de vrijwilligers door ze van een hapje 
en drankje te voorzien. Dan komen ze een volgende keer graag terug! 
 
Verzekering 
De KNHS adviseert om Impulsubrieken net als andere wedstrijden, te verzekeren. 
 
Informatie voor en over deelnemers 
 
Kleding 
Een wedstrijdtenue is niet verplicht voor deelnemers aan Impulsrubrieken onder het zadel maar het dragen 
van veilige kleding wel. Dit bestaat uit een rijbroek, een paar rijlaarzen of jodphur schoenen met gladde 
chaps en een veiligheidscap met norm EN-1384. 
 
Paard of pony 
Deelnemers met een startpas kunnen ook meedoen aan Impulsrubrieken. Zo kunnen deelnemers 
bijvoorbeeld kennismaken met een andere discipline. Je kunt aan Impulsrubrieken meedoen met ieder 
paard of iedere pony. Het is wel belangrijk dat het paard of de pony een geldig paardenpaspoort heeft. In 
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het paardenpaspoort staat het transpondernummer en de inentingsgegevens. Het is belangrijk dat het 
paard of de pony waarmee gestart wordt op tijd is ingeënt. Kijk hiervoor in het Algemeen 
Wedstrijdreglement van de KNHS.  
 
Deelnemers met een pony hebben geen meetbriefje nodig. Indien nodig bepaalt de jury in welke categorie 
de pony thuis hoort. 
 
Mocht je vragen hebben dan kunt u contact opnemen met; 
• KNHS Servicedesk, servicedesk@knhs.nl of 0577-408300 voor alle vragen over de KNHS 
• Afdeling Wedstrijdzaken Wedstrijdzaken@knhs.nl of 0577-408240 voor vragen over vraagprogramma’s, 
draaiboek, juryleden, federatievertegenwoordiger, etc.  
 


