
Vraag Antwoord
Algemeen

Voor welke wedstrijden kan het KNHS 

Concoursprogramma gebruikt worden. 

Het KNHS Concoursprogramma heeft 2 programma's, één voor de disciplines dressuur en springen en de ander is voor het mennen.

Dressuur/springen: geschikt voor de klassen BB t/m ZT dressuur en 0.30 t/m 1.50m springen. De kur op muziek en de 2 manches 

parcoursen zijn (nog) niet opgenomen in dit programma.

Mennen: geschikt voor mennen dressuur en vaardigheid klassen Hob t/m ZZ en mennen samengesteld Hob t/m Z.

Let op, op je laptop/computer moeten ook de programma's Word en Excel geïnstalleerd zijn, anders werkt dit programma niet.

Waarom zijn er geen combinatie- / 

spangegevens beschikbaar?

In verband met de privacywetgeving is er bij dit programma bewust voor gekozen om in het programma zelf geen privacy gevoelige 

informatie beschikbaar te stellen.

Alleen de gegevens van de combinaties / spannen die hebben ingeschreven voor deze specifieke wedstrijd zijn beschikbaar via de 

download in Mijn KNHS. Bij het inschrijven via Mijn KNHS geeft de deelnemer toestemming dat zijn/haar gegevens gedeeld worden 

met de wedstrijdorganisatie.

Het toevoegen van een extra deelnemer via het programma houdt dan wel in dat er meer gegevens handmatig gevuld zouden 

moeten worden.

De velden die in ieder geval nodig zijn om de uitslagen goed te kunnen versturen zijn: de juiste rubriek (één uit het uitklaplijstje) en 

het combinatienummer / spannummer. Is het combinatienummer / spannummer niet bekend, dan zijn het relatienummer van de 

deelnemer en het chipnummer van het paard/de pony verplicht. Voor de I&R controle op de wedstrijddag zelf is het belangrijk dat ook 

de gegevens van het dier (volledig) ingevuld worden.

Waarom is Concours 3.5 niet 

nagebouwd, we missen veel functies.

Er is bewust gekozen om het KNHS Concoursprogramma minder uitgebreid te maken dan Concours 3.5. 

Het KNHS Concoursprogramma is een basisprogramma voor standaard wedstrijden, waarin alleen de belangrijkste functies zijn 

gebouwd. 

Het programma Concours 3.5 is een uitgebreider programma en is uitermate geschikt om grotere en speciale wedstrijden mee te 

organiseren, verder zijn er in het land meerdere bedrijven die diverse functionaliteiten in een programma faciliteren.  

Mocht een organisatie een functie echt missen in het KNHS Concoursprogramma, geef dit dan zeker door. Wij gaan dit peilen bij 

onze klankbordgroep van organisaties om te zorgen dat het programma zo optimaal mogelijk wordt.
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Wij willen een samengestelde 

menwedstrijd organiseren (SWM). 

Zijn wij verplicht om het KNHS 

Concoursprogramma Mennen te 

gebruiken? 

Als wedstrijdorganisatie bent u vrij om te bepalen hoe de uitslagen opgemaakt en verwerkt gaan worden op de dag zelf. Zolang de 

uitslagen maar in het vastgestelde format worden aangeleverd bij de KNHS.

Vanuit de KNHS hebben we hiervoor 2 mogelijkheden tot ondersteuning bij samengestelde menwedstrijden:

• De rekenkamer SWM: Dit is een club van mensen die gespecialiseerd zijn in de verwerking van de uitslagen van een 

samengestelde menwedstrijd. Zij zouden ingehuurd kunnen worden om de gehele wedstrijd te organiseren. Aanmelden kan via 

rekenkamer.anneke@gmail.com.

• Het KNHS Concoursprogramma: Hiermee kan de organisatie zelf de startlijsten en uitslagenlijsten maken, het programma is gratis. 

Tijdens kantoortijden biedt de KNHS servicedesk ondersteuning bij dit programma en buiten kantoortijden hebben we een aantal 

adviseurs die ondersteuning kunnen bieden.

Wij organiseren Impulsrubrieken bij de 

SWM (Samengestelde Wedstrijd 

Mennen). Kan ik ook uitslagenlijsten 

maken met alleen vaardigheid en 

marathon? Wij verrijden geen dressuur.

Op dit moment is het KNHS Concoursprogramma gebouwd voor de klasse L tot en met Z samengesteld mennen. Het programma is 

nu nog niet geschikt om te gebruiken als één van de drie onderdelen niet verreden wordt. In de toekomst gaan wij dit wel mogelijk 

maken.

Komt er ook een versie voor de 

Minimarathon?

Er wordt eerst een periode gedraaid met de programma's zoals ze nu zijn. Later wordt er met een klankbordgroep afgestemd hoe de 

verdere ontwikkeling van het programma gaat verlopen en wordt er besloten of de minimarathon ook toegevoegd gaat worden.

Welke parcourssoorten voor het 

springen worden ondersteund?

Voor het springen worden de parcourssoorten rijstijl, klassiek, 2 fasen en progressief ondersteund. 2 manches wordt nog niet 

ondersteund.

Gebruik

Hoe wijzigen we de hoogte van het 

inschrijfgeld?

Per rubriek wordt het inschrijfgeld uit Mijn KNHS meegenomen bij het importeren van de rubrieken.

Om het inschrijfgeld te wijzigen ga je naar tabblad Rubrieken en dubbelklik je op het bedrag. Hier kun je het bedrag aanpassen en 

wordt dit automatisch doorgezet naar de deelnemers.

Moet van alle rubrieken het inschrijfgeld gewijzigd worden, dan kan dit het beste via Mijn KNHS (of medewerker KNHS) gebeuren. 

Download daarna de rubrieken opnieuw uit Mijn KNHS en lees deze nogmaals in.

Hoe maak ik het makkelijkst het 

tijdschema?

Ga naar Startlijsten en kies voor Tijdschema dressuur of Tijdschema vaardigheid. Klik hierna op 'Tijdschema tips' voor de tips om het 

tijdschema te maken.
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Hoe voeg ik extra aanmeldingen toe? Ga naar Deelnemers en klik op 'Nieuwe deeln.'. Volg de stappen en voeg de deelnemer toe. De velden die in ieder geval nodig zijn 

om de uitslagen goed te kunnen versturen zijn: de juiste rubriek (één uit het uitklaplijstje) en het combinatienummer / spannummer. 

Is het combinatienummer / spannummer niet bekend, dan zijn het relatienummer van de deelnemer en het chipnummer van het 

paard/de pony verplicht.

Als je al een startlijst hebt gemaakt, dan komt de extra aanmelding onderaan de startlijst te staan. Deze wordt als laatste van de ring 

ingedeeld.

Waar vul ik de afstanden van de 

parcoursen?

Ga hiervoor naar het tabblad Parameters. 

Bij springen dubbelklik in de kolom 'Basisparcours tijden' of 'Barrage tijden'. Er wordt een apart scherm geopend, waarin je de tijden 

invoert die de parcoursbouwer heeft doorgegeven. Als alle tijden zijn ingevoerd, druk je op de knop 'Zet de tijden door naar de 

rubrieken'.

Voor mennen vaardigheid: dubbelklik in de kolom 'Vaardigheid tijden' of 'Barrage tijden'. Er wordt een apart scherm geopend, waarin 

je de lengtes invoert die de parcoursbouwer heeft doorgegeven. Als alle lengtes zijn ingevoerd, druk je op de knop 'Bereken de tijden 

en zet deze in de rubrieken'.

Hoe werkt de handicapregeling? Volg de stappen die boven in het scherm staan. Aan de linkerkant van het scherm richt je de verschillende regelingen in en geef je 

een naam mee. Deze naam wordt getoond op de start- en uitslagenlijsten. Aan de rechterkant selecteer je de rubrieken. Het 

uitklaplijstje toont alleen de rubrieken met deelnemers en alleen de rubrieken die nog niet opgenomen zijn in een handicapregel.

Handicapregeling is totaal anders dan 

in Concours 3.5, waarom is er voor 

deze opzet gekozen?

De opzet van nu is dat je een nieuwe naam geeft aan de rubriek (de handicapomschrijving) en dat deze ook door het hele 

programma gebruikt wordt, o.a. bij de start- en uitslagenlijsten.

Daarnaast selecteer je de rubrieken die er onder vallen. Deze opzet is zo gekozen, zodat iemand niet technisch onderlegd hoeft te 

zijn om dit in te kunnen stellen. 

Volg de stappen in het scherm om de handicap juist in te stellen.

Spoorbreedtes:

Waarom komen deze niet mee vanuit 

Mijn KNHS?

In Mijn KNHS is op dit moment geen mogelijkheid om de spoorbreedte in een apart veld te zetten en mee te sturen naar de 

wedstrijdorganisaties of de KNHS. De KNHS heeft deze dus niet vastgelegd en kan ze daardoor ook niet aanleveren bij de 

wedstrijdorganisaties.

In het KNHS wedstrijdprogramma worden alle spoorbreedtes op 128 gezet. Dit is de meest gangbare maat. Als iemand een 

afwijkende spoorbreedte heeft, kan dit gewijzigd worden door dubbel te klikken op de cel.

Als een deelnemer een andere spoorbreedte heeft, kan dit bij de inschrijving wel doorgegeven worden in het opmerkingenveld, de 

wedstrijdorganisatie ziet dit terug in het programma.

Wij willen alle inschrijvingen husselen / 

mengen / door elkaar laten starten. Hoe 

stel ik dit in?

Doorloop eerst de stappen van het maken van een tijdschema en het maken van een startlijst. Als de eerste opzet van de startlijst 

klaar is, klik dan op de knop 'Inschrijvingen mengen'. Alle inschrijvingen van een ring worden gehusseld / gemengd en deze krijgen 

een willekeurige volgorde. Dit geldt voor de hele ring dus als je meerdere klassen in 1 ring verrijdt, worden deze ook door elkaar 

gemengd.
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Het tijdschema en de startlijst zijn klaar. 

We krijgen toch nog een inschrijving 

binnen voor een rubriek die niet in het 

tijdschema staat. Hoe voegen we deze 

toe?

Voeg de deelnemer toe in het scherm 'Deelnemers'. Ga vervolgens naar de startlijst toe en klik op de knop 'Check volledigheid'. Hier 

wordt deze nieuwe deelnemer aangegeven en kun je deze toevoegen aan de startlijst.

Als je via het tijdschema een nieuwe startlijst gaat genereren, ben je alle gemaakte wijzigingen kwijt. Het tijdschema gebruik je dus 

echt alleen voor de eerste opzet van een startlijst, alle aanvullingen gaan met de knop 'Check volledigheid'.

Hoe zorg ik dat de toegestane en/of 

maximale tijd wordt gevuld bij het 

springen?

Ga hiervoor naar het tabblad Parameters en dubbelklik in de kolom 'Basisparcours tijden' en/of 'Barrage tijden'. Er wordt een apart 

scherm geopend, waarin je per klasse en per soort de toegestane tijden invoert die de parcoursbouwer heeft doorgegeven. Als alle 

tijden zijn ingevoerd, druk je op de knop 'Zet de tijden door naar de rubrieken'.

Als je één rubriek wilt wijzigen, kan dat door op het tabblad Rubrieken te dubbelklikken op de tijd.

Hoe zorg ik dat de toegestane en/of 

maximale tijd wordt gevuld bij het 

mennen vaardigheid?

Ga hiervoor naar het tabblad Parameters en dubbelklik in de kolom 'Vaardigheid lengtes/tijden' of 'Barrage lengtes/tijden'. Er wordt 

een apart scherm geopend, waarin je per klasse en per spansoort de lengtes invoert die de parcoursbouwer heeft doorgegeven. Als 

alle lengtes zijn ingevoerd, druk je op de knop 'Bereken de tijden en zet deze in de rubrieken'.

De snelheden waarmee gerekend wordt, staan opgeslagen in de rubrieken. Om deze te wijzigen, ga naar Rubrieken en wijzig de 

waardes in de kolom 'Maximale snelheid (sec.)'. 

Wijzig dit alles alleen in opdracht van de parcoursbouwer!

Hoe geef ik halve punten in de 

dressuur?

Vul hiervoor een 5 achter het cijfer. Een 6,5 voer je dus in als 65. Het programma herkent dit als een 6,5.

Hoe zorg ik dat onderdelen dubbel 

geteld worden?

Het dubbel berekenen van een onderdeel gaat automatisch, dit is per proef ingeregeld. Als je een cijfer intypt, dan kleurt deze groen 

als deze dubbel telt. Als het cijfer geel kleurt, dan telt deze vier keer mee.

Hoe verzend ik de uitslagen naar de 

KNHS?

Ga naar Overzichten en klik op de knop 'Uitslagen verzenden naar de KNHS'. Hierna kies je bovenin de discipline die je wilt gaan 

versturen. Klik vervolgens op Ja om de uitslagen te versturen. 

Elke discipline moet apart verstuurd worden naar de KNHS, dus als beide disciplines verreden zijn, zouden beide schermen 

aangeklikt moeten worden.

Hoe verzend ik de Samengestelde 

mennen uitslagen naar de KNHS?

Ga naar Overzichten en klik op de knop 'KNHS uitslag'. De uitslag wordt getoond in het scherm. Klik hierna op 'Excel', er wordt 

gevraagd of de uitslagen naar de KNHS verstuurd kunnen worden. Klik hier op Ja en de uitslagen worden in het juiste format 

doorgestuurd naar de KNHS.

Meldingen / issues

Programma wil niet geïnstalleerd 

worden, wordt tegengehouden door het 

programma DeepGuard, het virus 

bescherming programma van KPN.

Neem contact op met de KNHS servicedesk, zij weten de stappen om het programma alsnog te installeren.

De download wil helemaal niet starten. Probeer het bestand via Chrome te downloaden. Het komt heel af en toe voor dat Edge bijvoorbeeld niet correct werkt.

Let ook op dat je naast dit programma, ook Word en Excel geïnstalleerd hebt op je computer.
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Bij het installeren krijgen we de melding 

'This paging file is to small for this 

operation to complete', wat betekent 

dit?

Dit betekent dat de computer waarop het programma geïnstalleerd gaat worden, te weinig opslagcapaciteit heeft. Er zou ruimte 

gemaakt moeten worden op de computer om het programma te kunnen installeren.

Bij het versturen van de uitslagen naar 

de KNHS, krijgen we de foutmelding 

'Relatienummer van de 

Federatievertegenwoordiger is niet 

juist'.Wij hebben geen apart 

aangestelde 

federatievertegenwoordiger gehad, dus 

wat vul ik hier in?

Als er geen aparte federatievertegenwoordiger is aangesteld voor de wedstrijd, dan fungeert de voorzitter van de jury als 

federatievertegenwoordiger.

Bij samengesteld mennen fungeert de Technisch afgevaardigde als federatievertegenwoordiger.

Ga naar het tabblad Wedstrijden en dubbelklik in de kolom van de federatievertegenwoordiger, kies vervolgens voor 'Veld wijzigen' 

en vul handmatig het relatienummer en de naam in.

Ik krijg een foutmelding 'Unable to 

create file', wat betekent dit en wat kan 

ik doen?

De melding 'Unable to create file' betekent dat het programma het bestand welke je wilt gaan maken, niet kan maken. Dit komt 

doordat je al een bestand met precies dezelfde naam open hebt staan óf omdat je geen Word en Excel op je computer hebt staan. 

Zorg dat je het openstaande bestand eerst sluit en/of installeer eerst op je computer de programma's Word en Excel. Hierna kun je 

het nieuwe bestand maken.

Ik krijg een foutmelding 'Invalid 

filename.', wat betekent dit en wat kan 

ik doen?

De melding 'Invalid filename' betekent dat het programma de map op de computer niet kan maken. Dit komt doordat er in de naam 

een teken zit die niet geaccepteerd wordt door de computer. Controleer in het tabblad wedstrijden het veld 'Map'. Staat hier een 

teken in zoals /, haal deze dan weg door dubbel te klikken op het veld en de naam te wijzigen.

Ik krijg een foutmelding 'Access 

denied'', wat betekent dit en wat kan ik 

doen?

De melding 'Access denied' betekent dat het programma de map op de computer niet kan vinden. Ga naar tabblad Wedstrijden en 

controleer of de bestandsnaam van de wedstrijd niet hetzelfde is als één van de andere wedstrijden in je programma. Zorg dat de 

bestandsnaam uniek is. Klik daarna op 'Activeer wedstrijd'. Hiermee wordt de map op de computer gemaakt.

Ik krijg een foutmelding 'Read past end 

of file', wat betekent dit en wat kan ik 

doen?

De melding 'Read past end of file' betekent dat er geen wedstrijd geselecteerd is in het programma. Ga naar Wedstrijden, selecteer 

je wedstrijd en klik op 'Activeer wedstrijd'. Heb je net een nieuwe versie? Kijk dan even bij de volgende vraag.

Ik krijg een foutmelding 'Read past end 

of file' nadat ik de update van het 

programma heb gedaan.Wat betekent 

dit en wat kan ik doen?

Bij sommige updates worden er zo veel wijzigingen doorgevoerd, dat het programma niet meer kan 'praten' met je eerder gemaakte 

wedstrijden. Als dit zo is, wordt dit altijd voordat je de update doet aangegeven in de melding.

Het advies is dan om naar je C schijf te gaan, naar de map KNHSDS of KNHSDV. Hier staan alle wedstrijdgegevens in van je 

eerdere wedstrijden. Deze graag knippen en opslaan onder een andere map op je C schijf. Daarna verwijder je de map KNHSDS 

(voor dressuur/springen) of KNHSDV (voor mennen). Hierna kun je het KNHS Concoursprogramma weer zonder foutmeldingen 

openen. Er wordt automatisch een nieuwe map KNHSDS of KNHSDV gemaakt waarin je nieuwe wedstrijden komen te staan.


