
 

 

Bepalingen activiteiten met beoordelings- en 

meetmomenten  
per 1 juli 2020 

De KNHS heeft zich vanaf het begin van deze coronatijd samen met haar partners ingezet om ruimte 

te creëren en te behouden voor het verzorgen en beweging geven van paarden. Nu de maatregelen 

versoepelen ontstaat er ruimte voor georganiseerde paardensport activiteiten.  

Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten 

Het is tot 1 september 2020 mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de 

paardensport, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Deze beoordelings- en 

meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met 

hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en 

trainingsdoel.  

Let op: Deze bepalingen zijn gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar 

aanleiding voor is (bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen 

zijn die zorgen voor bijstelling) kunnen deze bepalingen aangepast worden. De meest actuele versie 

is hier te downloaden: www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/corona-en-paardensport.  

Voor iedereen 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
 
Hier vind je de veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-
coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal 
Wij adviseren iedereen om deze regels door te lezen en ze na te leven. 
 

Algemene bepalingen voor iedereen 

 

1. Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor de 

betreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen activiteiten met 

beoordelings- en meetmomenten zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de 

wedstrijdreglementen van de KNHS. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan 

op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen.  

2. Het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard is van toepassing op activiteiten met 

beoordelings- en meetmomenten. Tijdens deze activiteiten kunnen paarden en pony’s op 

ongeoorloofde middelen worden gecontroleerd. Het is verboden aan een activiteit deel te 

nemen met een paard/pony in wiens lichaam zich een verboden stof bevindt. 

3. In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen niet voorzien, beslist 

de KNHS. 

4. Bij de activiteiten moeten de geldende richtlijnen van het RIVM worden aangehouden.  

5. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) 

geldige startpas.  

6. Een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een 

reguliere startpas, moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige (gratis) 

startpas voor de impulsrubriek/klasse BB. Een gratis startpas voor deze klassen wordt 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal


 

aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten 

worden. Inschrijven en betalen doe je met je startpas, ook voor deze klassen, via 

Mijn KNHS.  

7. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin de combinatie 

uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden. 

8. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid. 

9. Er wordt geen klassement opgemaakt en er worden geen prijzen uitgereikt. Men rijdt niet 

tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te 

hebben hiermee winstpunten te verdienen.  

10. De activiteit met beoordelings- en meetmoment telt mee voor puntenregistratie. Alleen 

activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en verliespunten.  

11. KNHS-officials zien toe op naleving van de KNHS-reglementering. Wanneer een overtreding 

wordt begaan, rapporteert de official deze aan de KNHS. De KNHS kan maatregelen nemen. 

Het tuchtreglement is eveneens van kracht op deelname aan activiteiten met beoordelings- en 

meetmomenten.  

12. De bepaling in het Algemeen wedstrijdreglement waarin is aangegeven dat pony’s tot en met 

de leeftijd van acht jaar jaarlijks moeten worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door een 

KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert, komt te vervallen 

voor deelname aan beoordelings- en meetmomenten tijdens de Corona periode. Per 1 

september 2020 dient een pony voor deelname aan de eerst volgende wedstrijd gemeten te 

zijn (conform Algemeen Wedstrijdreglement). 

13. Er worden geen onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Gebruik van gezond 

verstand staat bij iedereen voorop!  

 

 

Voor sportaanbieders 

Neem kennis van het protocol verantwoord sporten op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Dit protocol geeft 

richting hoe te handelen en aandachtspunten voor nadere uitwerking. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

ruimte geboden voor lokaal maatwerk, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de 

richtlijnen van het RIVM. De richtlijnen van het RIVM voor de sport vind je hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

Aanvragen van een activiteit  

Een activiteit met beoordelings- en meetmoment wordt aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil 

zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd worden bij de 

regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden aangevraagd bij de 

desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden rechtstreeks bij de KNHS 

aangevraagd.  

 

Wanneer de activiteit een plaats op de kalender heeft gekregen kan deze door de organisatie 

ingediend worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat deelnemers 

kunnen inschrijven via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief.  Dit zorgt voor regie 

op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid 

om winstpunten te registreren voor de deelnemers.  

 

Specifieke bepalingen voor sportaanbieders 
 

1. Zorg als sportaanbieder voor de benodigde KNHS-officials (conform wedstrijdreglement) zoals 

bijvoorbeeld een parcoursbouwer, een jury en schrijver. Om de 1.5 meter afstand tussen 

officials en vrijwilligers te borgen treft de sportaanbieder maatregelen. Er kan bijvoorbeeld een 

tussenschot geplaatst worden in een juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter 
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afstand en onderling contact via telefoon. Wanneer mensen uit hetzelfde 

huishouden komen is dit niet noodzakelijk.  

 

 

Voor deelnemers  

1. Inschrijven voor deelname aan een activiteit met beoordelings- en meetmoment doe je via 

Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Betalen doe je zoals aangegeven 

in het vraagprogramma. Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit met beoordelings- 

en meetmoment gepubliceerd.  

2. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) 

geldige startpas.  

3. Een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een 

reguliere startpas, moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige gratis 

startpas voor de impulsrubriek/klasse BB. Een gratis startpas voor deze klassen wordt 

aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden. 

Inschrijven doe je met je startpas, voor deze klassen, ook via Mijn KNHS of een door de 

KNHS goedgekeurd alternatief. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je 

als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden. 

4. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid. 

5. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bij 

een HC start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.   

 
 

Aanvullende bepalingen per discipline 

Springen:  

1. Verliespunten toekennen aan combinaties met meer dan 16 strafpunten boven het aantal van 

de winnaar (Art. 200 lid 13 Wedstrijdreglement springen), is zolang er geen klassement wordt 

opgemaakt niet mogelijk en dan ook niet van toepassing.  

 

 

 

 

 

 


