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Wedstrijdreglement springen 

(wijzigingen per 1 april 2020) 

 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen 

 

Artikel 200 – lid 13 
De regeling van de verliespunten vanaf de klasse L is als volgt: 

 meer dan 16 strafpunten boven het aantal van de winnaar: 2 verliespunten  

 alle uitsluitingen met uitzondering van uitsluiting bij een vergissing in het parcours, en bij het vrijwillig 

verlaten van het parcours, bij het starten en het springen van de eerste hindernis van het parcours voor 
het belsignaal, alsmede bij uitsluiting op grond van kreupelheid: 2 verliespunten (van uitsluiting wegens 
kreupelheid is alleen sprake indien de combinatie op gezag van de jury wegens kreupelheid wordt 
uitgesloten). In de klasse L worden geen verliespunten toegekend bij uitsluiting als gevolg van een 
onvoldoende beoordeling voor de wijze van rijden. 

 
Artikel 236 – Tabel A. (Ter verduidelijking) 
Fouten worden met strafpunten of met uitsluiting bestraft, overeenkomstig het gestelde in de tabellen van dit 
hoofdstuk waarbij het aantal weigeringen een optelsom is van de weigeringen over het gehele parcours. 
 

Eerste weigering (indien als gevolg van de 

ongehoorzaamheid de hindernis hersteld moet 

worden vindt er een tijdcorrectie van 6 seconden 

plaats). 

4 strafpunten 

Tweede weigering, klassen BB, B en L 8 strafpunten 

Omverwerpen van een hindernis bij het springen 4 strafpunten 

Eén of meer voeten in het water van de sloot of op 

de lat aan de landingszijde 

4 strafpunten 

Val van paard of deelnemer of van beide  Uitsluiting 

Tweede weigering, klassen M en hoger*  en alle 

overtredingen zoals genoemd in art. 240 

Uitsluiting 

Derde weigering, klassen BB, B en L en alle 

overtredingen zoals genoemd in art. 240 

Uitsluiting 

Overschrijding van de toegestane tijd (incl. barrage 

klasse BB en B mits dit een barrage op stijl is) 

1 strafpunt voor iedere 4 seconden of begonnen  

4 seconden 

Overschrijding van de toegestane tijd in de 

beslissende barrage wanneer deze op tijd wordt 

verreden   

1 strafpunt per begonnen seconde 

Overschrijding van de tijdslimiet Uitsluiting   

*In de klassen BB, B en L wordt de deelnemer pas bij de derde ongehoorzaamheid uitgesloten. De tweede 
ongehoorzaamheid wordt in dit geval bestraft met 8 strafpunten. 
 
 
Artikel 239 -  Tabel C. (Ter verduidelijking) 
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Fouten zoals vermeld in tabel C worden bestraft in seconden, die worden opgeteld bij de tijd die de deelnemer 
nodig heeft om het parcours af te leggen, of met uitsluiting. 
 

Omverwerpen van een hindernis bij het springen of 

één of meer voeten in het water van de sloot of op de 

lat aan de landingszijde 

4 seconden (3 seconden bij een wedstrijd in twee 

fasen en bij elke barrage volgens tabel C) 

Eerste ongehoorzaamheid en tweede 

ongehoorzaamheid, klassen BB, B en L (indien als 

gevolg van de ongehoorzaamheid de hindernis 

hersteld moet worden vindt er een tijdcorrectie van 6 

seconden plaats) 

0 seconden 

Tweede ongehoorzaamheid*, klassen M en hoger en 

alle overtredingen zoals genoemd in art. 240 

Uitsluiting  

Derde ongehoorzaamheid, klassen BB, B en L en alle 

overtredingen zoals genoemd in art. 240 

Uitsluiting 

Val van paard of deelnemer of beide  Uitsluiting 

* In de klassen BB, B en L wordt de deelnemer pas bij de derde ongehoorzaamheid uitgesloten 
 
 
Artikel 244 lid 2  

a. Bomen mogen als grondlijn recht onder het voorste onderdeel van een hindernis worden 
gelegd of op maximum 1 meter afstand aan de afzetzijde. Indien er een boom als grondlijn vóór 

de hindernis een steilsprong ligt, mag er ook een boom op gelijke afstand - tot maximum 1 
meter - achter de hindernis worden gelegd. 

 
Artikel 253 lid 6 

c. Winstpuntenregistratie 
Bij internationale wedstrijden komen alle rubrieken voor winstpuntenregistratie in aanmerking 
met uitzondering van; knock-out, puissance, barriere springen, relais en team competities 
anders dan de landenwedstrijden (FEI “O” status) en show of speciale competities. Er worden 
voor een plaatsing 2 winstpunten toegekend mits de KNHS de officiële uitslagen heeft 

ontvangen. Onder plaatsing wordt verstaan een plaatsing toegekend op grond van het aantal 
prijzen dat reglementair moet worden uitgereikt. Daarbij zijn de volgende bepalingen van 
belang: 

 Bij internationale wedstrijden voor pony’s, Children, Junioren en Young Riders en bij 
KNHS Children, Junioren en Young Riders rubrieken wordt als een combinatie hoger 
start dan zijn klassering, de behaalde winstpunten weggeschreven in de hoogste 
klassering van de combinatie. Als de combinatie lager start dan dat deze geklasseerd 
is dan worden er geen winstpunten geregistreerd. 

 Bij internationale wedstrijden voor senioren worden behaalde resultaten geregistreerd 

in de klasse waarin deze zijn behaald. 

 Bij internationale rubrieken worden behaalde resultaten geregistreerd in de klasse 
waarin deze zijn behaald met uitzondering van;  
Rubrieken 1.15m. De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse L.  
Rubrieken 1.25m. De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse M. 

 Internationale youngster rubrieken (rubrieken voor paarden/pony’s  van een bepaalde 

leeftijd) komen niet voor puntenregistratie in aanmerking m.u.v. de vijfjarigen.  

 Bij internationale wedstrijden worden rubrieken met een hoogte van 1.45m verwerkt 
als 1.40m rubrieken. Rubrieken hoger dan 1.50m worden als 1.50m rubrieken 
verwerkt. 

 Voor resultaten, behaald tijdens internationale wedstrijden worden geen verliespunten 

toegekend. 
 
Artikel 257 lid 1 

c. Beenbescherming 
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Het gebruik van bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen, springschoenen, 
hoefschoenen en kniebeschermers is toegestaan. Het maximale gewicht van de totale 
beenbescherming is 500 gram per been.  
Voor rubrieken voor jonge paarden geldt dat achterbeenbescherming aan de volgende eisen 
moet voldoen: 

 De beschermers mogen een maximale lengte hebben van 16 cm. De breedte van de 
sluiting moet minimaal 5cm zijn. 

 Het ronde beschermende gedeelte moet aan de binnenzijde van de kogel geplaatst 

zijn. 

 De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn zonder drukpunten aan de 
binnenkant. Om twijfel te voorkomen stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan 
de vorm van de beschermer zijn toegestaan. Ook voering van schapenvacht is 
toegestaan. 

 Alleen niet-elastische klittenbandsluitingen zijn toegestaan. Haken, gespen, clips of 

andere manieren om beschermers te bevestigen mogen niet gebruikt worden. 

 Er mogen geen elementen aan of in de beschermers worden toegevoegd anders dan 
een beschermende flap, die zacht is en uitsluitend een beschermende werking heeft. 
De toegevoegde flap wordt niet meegerekend in de maximale lengte van 16 cm. 

 Kogelringen mogen als bescherming worden gebruikt zolang deze op de juiste manier 

zijn aangebracht en daarmee het totale gewicht van de beenbescherming van 
maximaal 500 gram per been niet overschrijden. 

Voor rubrieken voor pony’s, Children, enJunioren,en Young Riders en U25 (vanaf 2021 alle 
springrubrieken) geldt dat achterbeenbescherming aan de volgende eisen moet voldoen.  

 Alle bescherming welke is toegestaan bij jonge paarden is toegestaan 

 Beschermers die een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde 

hebben, dus welke ook de achterzijde van de kogel bedekken zijn toegestaan mits ze 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
-           De beschermer mag een maximale lengte hebben van 20 cm 
-           Het ronde beschermende gedeelte moet rond de kogel worden geplaatst 
-           De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn zonder drukpunten  
            aan de binnenkant. Om twijfel te voorkomen stiksels aan de binnenkant welke       
            bijdragen aan de vorm van de beschermer zijn toegestaan. Een voering van    
            schapenvacht is toegestaan. 
-          De beschermer moet mag niet meer dan twee elastische sluitingen hebben.  
            met een minimale breedte van 2,5 cm per sluiting.  

 
Bij achterbeen bescherming zijn alleen de volgende 2 3 type sluitingen zijn toegestaan: 

 

 
Klittenbandsluitingen: Sluitingen met klittenband bevestigingssysteem  
De klittenbandsluitingen moeten voldoen aan de volgende eisen: 

 Bij 2 sluitingen moeten de banden minimaal 2,5 cm breed zijn 

 Bij 1 sluiting moet de band minimaal 5 cm breed zijn 

 Sluitingen van beschermers met alleen een beschermend element aan de binnenkant 
mogen zowel elastisch als niet elastisch zijn 

 Sluitingen van beschermers met zowel een beschermend element aan de binnenkant 

als aan de buitenkant moeten elastisch zijn  
 

 
Pinsluitingen: Sluitingen met een flap welke over een uitstekende pin past. 
Pinsluitingen moeten voldoen aan de volgende eisen: 
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 De sluitingen moeten elastisch zijn 

 De sluitingen moeten een minimale breedte hebben van 2,5 cm 

 

    
Haak- en oogsluitingen: Riemen met een haak aan het einde welke past in een 
bevestigingsoog. 
Haaksluitingen moeten voldoen aan de volgende eisen: 

 De sluitingen moeten elastisch zijn 

 De sluitingen moeten een minimale breedte hebben van 2,5 cm 

 
Alle sluitingen moeten één richting op zijn. De sluitingen moeten rechtstreeks van de ene naar 

de andere kant van de beschermer worden bevestigd en mogen niet rondom worden 
bevestigd.  
 

2. Hulpmiddelen 
a. Het gebruik van oogkleppen is verboden.  
b. Een te strak aangesnoerde neusriem wordt als wreedheid (art. 46 Algemeen 

Wedstrijdreglement) aangemerkt.  
c. Als hulpteugel is uitsluitend een glijdende martingaal met ringen en zonder enige 

beperkende werking toegestaan. Wanneer bij een normale houding van de deelnemer 
de teugels op maat zijn, mag de martingaal de rechte lijn van de teugels niet breken.  

d. Indien de teugels door middel van een gesp aan het bit zijn bevestigd, moeten de 
teugels van dwarsstaafjes zijn voorzien. Slechts 1 martingaal stopper is toegestaan. 

e. Uitsluitend sporen, die van metaal zijn vervaardigd, mogen worden gebruikt. De 
spoortand mag voorzien zijn van een hard kunststof bolletje. Sporen met getande 
wieltjes en scherpe sporen zoals beitelsporen, sporen met vastzittende wieltjes of met 
wieltjes van een grove diameter en/of tanding (zogenaamde cowboysporen) zijn 
verboden. De maximale lengte van de spoor, gemeten van de laars tot het uiteinde 
van de spoor is 4 cm. Voor alle toegestane sporen zie de afbeeldingen op de website 
van de KNHS. Zogenaamde dummysporen zijn toegestaan. 

f. Voor ponydeelnemers geldt dat uitsluitend sporen zijn toegestaan die stomp zijn 
uitgevoerd, d.w.z. zonder scherpe randen. Een knopspoor, knopspoor opwaarts 
gericht, spoor met rechte tand benedenwaarts gericht, spoor met hamertand en een 
zwanenhalsspoor zijn toegestaan bij de pony’s. Een spoor voorzien van een wieltje is 
niet toegestaan bij ponyruiters. Zogenaamde dummysporen zijn toegestaan. 

g. Het gebruik van een zweep met een maximale lente van 75cm is in alle klassen 
toegestaan.  

h. Het gebruik van kalkoenen of stiften is toegestaan.  
i. Het gebruik van een borst- of voortuig of staartriem is toegestaan.  
j. Het gebruik van een slofteugel is uitsluitend toegestaan tijdens prijsuitreikingen en 

parades alsmede bij het losrijden voor rubrieken 1.30m en hoger. 
k. Voor het gebruik van een oor- en/of neusnetje zie de bepalingen in het Algemeen 

Wedstrijdreglement. 
 

Artikel 276 – Wedstrijd met winnaarsronde 
Toegestaan voor alle klassen (met uitzondering van rubrieken in de B en BB), mits de hoogte van de hindernissen 
de hoogte van de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is, niet overschrijdt. 
1. Wedstrijden in twee ronden met winnaarsronde 

a. In deze wedstrijd kwalificeren de beste 16 deelnemers van de eerste ronde zich voor de tweede 
ronde, waarin zij starten in omgekeerde volgorde van hun resultaat in de eerste ronde 
(strafpunten en tijd). 

b. De beste 8 deelnemers overeenkomstig het totaal aantal strafpunten en de tijd in beide ronden 
of alleen de tijd in de tweede ronde, nemen deel aan de winnaarsronde. 

c. Het parcours van de tweede ronde mag verschillend zijn van dat van de eerste ronde. 
d. Het parcours van de winnaarsronde moet een verkort parcours zijn over hindernissen van de 

eerste en/of de tweede ronde. 
e. De startvolgorde in de winnaarsronde is in omgekeerde volgorde van het totaal aantal 

strafpunten en tijd in beide ronden of alleen de tijd van de tweede ronde, conform de bepalingen 
van het vraagprogramma. 
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f. Alle deelnemers starten in de winnaarsronde met 0 strafpunten. 
g. De drie de ronden worden verreden volgens tabel A op tijd. Het overschrijden van de toegestane 

tijd in de winnaarsronde wordt bestraft met één strafpunt voor elke vier seconden. 

h. Deze wedstrijd mag niet worden gebruikt voor een grote prijs of voor een wedstrijd met het 
hoogste prijzengeld. 

h. Indien een deelnemer, die zich voor de winnaarsronde heeft gekwalificeerd, hieraan niet 
deelneemt, wordt hij niet vervangen. 

i. Deelnemers die worden uitgesloten of zich terugtrekken in de winnaarsronde worden gelijk 
geplaatst op de laatste plaats van de winnaarsronde 

  
Artikel 280 - Rijstijl wedstrijden – lid 4 
4. Winst- en verliespuntenregeling 
Bij rijstijlwedstrijden telt het resultaat van de eerste ronde mee voor winst- en verliespunten. Bij een 
foutloos parcours wordt bij het behalen 60 tot 75 stijlpunten 1 winstpunt toegekend. Indien het aantal 
stijlpunten 75 of hoger is dan worden er bij een foutloos parcours 2 winstpunten toegekend en wordt er bij 
1 tot maximaal 4 strafpunten 1 winstpunt toegekend. 
Vanaf de klasse L worden 2 verliespunten toegekend conform art. 200.13. bij meer dan 16 strafpunten boven het 
aantal van de 
winnaar, alle uitsluitingen met uitzondering van uitsluiting bij een vergissing in het parcours, bij het vrijwillig 
verlaten van het parcours en bij uitsluiting op grond van kreupelheid (van uitsluiting wegens kreupelheid 
is alleen sprake indien de combinatie op gezag van de jury wegens kreupelheid wordt uitgesloten) 
In de klasse B worden geen verliespunten toegekend. In de klasse BB worden geen winst- en 
verliespunten toegekend. 
 
Artikel 281 – Wedstrijden voor jonge paarden 
De wedstrijden hebben ten doel de aanleg van jonge springpaarden te toetsen en te vergelijken met paarden uit 
dezelfde leeftijdscategorie. Aan de wedstrijden kunnen 4-, 5-, 6- en 7-jarige paarden deelnemen. Ieder in de eigen 
leeftijdscategorie. Naast datgene wat in dit artikel is beschreven zijn verder de KNHS-reglementen van toepassing. 
Om deel te kunnen nemen moet de ruiter in het bezit zijn van een geldige startpas met het desbetreffende paard. 
Bij inschrijving dient vermeld te worden de fokker van het paard, de eigenaar van het paard, de afstamming; vader 
en moedersvader. Deze gegevens moeten ook op de startlijst vermeld worden. Wanneer het doel is het beoordelen 
van de natuurlijke aanleg dan is het gebruik van strijklappen, bandages o.i.d. om de achterbenen niet toegestaan 

en wordt het overmatig springen in relatie tot de hindernishoogtes in de beoordeling als negatief meegenomen. In 
rubrieken voor 4-en 5-jarige springpaarden is het Pelhambit en het Pessoabit niet toegestaan. 
 
1. Vierjarigen (resultaten worden niet geregistreerd) 

Voor de vierjarige paarden kunnen de wedstrijden als volgt worden uitgeschreven; 
a. Springparcours, tabel A niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd, beoordeling 

overeenkomstig tabel A. Plaatsing geschiedt op basis van beoordeling op springkwaliteit en 
gemaakte strafpunten. Afstanden tussen de hindernissen minimaal 6 galopsprongen. Er mogen 
maximaal 2 dubbelsprongen worden opgenomen in het parcours. 
Hoogte: 4-jarigen in de periode 1 april tot 1 juni   maximaal 0.90m 

  4-jarigen in de periode 1 juni tot 1 augustus  maximaal 1.00m 
  4-jarigen vanaf 1 augustus    maximaal 1.10m. 

b. Beoordeling 
Tijdens iedere wedstrijd worden de combinaties beoordeeld door 1 springjurylid voor de 
strafpunten en tijd. Hiernaast zullen twee, door de organisatie aangewezen, deskundigen 
gezamenlijk of los van elkaar cijfers geven. De cijfers (0-10 met de mogelijkheid tot halve punten) 
worden gegeven voor de volgende onderdelen:  
- Aanleg als springpaard (reflexen, vermogen, techniek, instelling) 
- Kwaliteit van de galop (balans, souplesse, vermogen om te schakelen) 

- Het gereden zijn van het paard ((grondtempo, aanleuning, gehoorzaamheid) 
- De wijze van rijden van de ruiter/amazone (houding en zit, techniek van het rijden) 
De gegeven cijfers worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 2,5 zodat het maximale 
aantal te behalen punten honderd is. Op dit resultaat worden de behaalde strafpunten in 
mindering gebracht volgens Tabel A. Er zal een klassement opgemaakt worden aan de hand van 

de resultaten. Bij een eventuele ex-aequo klassering voor de eerste plaats kan er middels een 
barrage op strafpunten en tijd worden uitgemaakt wie de winnaar is.  

2. Vijfjarigen (resultaten worden niet geregistreerd) 
Voor de vijfjarigen kunnen parcoursen worden uitgeschreven volgens tabel A. de parcoursen mogen 

oplopen tot een maximale hoogte van 1.20m. Tevens kan voor vijfjarige paarden een rubriek worden 

uitgeschreven die wordt beoordeeld volgens art. 280, lid 1. 
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3. Zes- en zevenjarigen (resultaten worden in de klasse Z geregistreerd komen voor registratie in 
aanmerking) 
Voor de zesjarigen kunnen parcoursen worden uitgeschreven volgens tabel A. De parcoursen mogen 
oplopen tot een maximale hoogte van 1.30m. Tevens kan voor zesjarige paarden een rubriek worden 
uitgeschreven die wordt beoordeeld volgens art. 280, lid 1. 

4. Zevenjarigen (resultaten worden in de klasse ZZ geregistreerd) 
Voor de zevenjarigen kunnen parcoursen worden uitgeschreven volgens tabel A. De parcoursen mogen 
oplopen tot een maximale hoogte van 1.35m. 
Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin men deelneemt met inachtneming van het 
volgende:  

 Voor rubrieken 1.15m dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse M  

 Voor rubrieken 1.25m dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse Z  
De behaalde resultaten worden geregistreerd in de klasse waarin deze zijn behaald met uitzondering 
van;  

 Rubrieken 1.15m. De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse L.  

 Rubrieken 1.25m. De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse M. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


