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Doel 
De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming 
van de springsport bij de Young Riders, Junioren, Children en Pony’s. Door deze (competitie)wedstrijden 
kunnen de (kader)combinaties zich voorbereiden op de internationale sport. De competitiewedstrijden 
worden verreden op representatieve wedstrijden en zullen een progressief karakter hebben. Dit houdt in dat 
de wedstrijden, in overleg met de bondscoach en de parcoursbouwer, technischer en zwaarder gebouwd 
zullen gaan worden richting de finale. 
 
Startgerechtigdheid 

 Young Riders: 
o voor deelname dient de combinatie minimaal geklasseerd te zijn in de klasse ZZ of 1.40m 

startgerechtigd te zijn en in het bezit te zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 16 jaar bereikt tot en 

met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 21 jaar bereikt. 

 Junioren: 
o voor deelname dient de combinatie een minimale stand te hebben van Z+10 of minimaal ZZ 

startgerechtigd te zijn en in het bezit te zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 14 jaar bereikt tot en 

met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

 Children: 
o voor deelname dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse M en in het bezit te 

zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 12 jaar bereikt tot en 

met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 14 jaar bereikt. 

 Pony’s: 
o voor deelname dient de combinatie een minimale stand van ZZ+10 te hebben en in het bezit 

te zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 12 jaar bereikt tot en 

met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 16 jaar bereikt. 
 

 De KNHS Topsport Jeugdcompetitie Finale is kadervormend van aard. Dit houdt in dat deelnemers 
met een niet Nederlandse nationaliteit en die wel voldoen aan bovenstaande criteria gerechtigd zijn 
om deel te nemen aan competitie wedstrijden, maar zich niet kunnen plaatsen voor de finale en 
worden derhalve niet opgenomen in de einduitslag van deze competitie. 

 Deelname aan pony rubrieken is uitsluitend voor de D catgorie. 

 Deelname aan Children rubrieken is uitsluitend voor paarden. 
 
Registratie winst- / verliespunten: 

 Indien een combinatie hoger start dan zijn klassering worden de behaalde winst-/ verliespunten 
geregistreerd in de hoogste klassering van de combinatie. Let op: hierdoor is het mogelijk dat de 
combinatie zijn startgerechtigheid verliest op regio- en / of KNHS kampioenschappen. 

 Indien een combinatie lager start dan zijn klassering worden de behaalde winst-/ verliespunten 
niet geregistreerd.  

 
Wedstrijden  

Concours Dag Datum Opmerkingen 

Utrecht Zaterdag of Zondag 9 of 10  januari 2021  

Bunschoten Zondag 31 januari 2021  

Exloo  volgt  

Lichtenvoorde  volgt  

Kronenberg Zaterdag 6 maart 2021  

’s-Hertogenbosch - finale Zaterdag 13 maart 2021 Dutch Masters 

 
 
Puntentelling 

 Er worden plaatsingspunten gehanteerd. 
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Deelname aan de finale 

 Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dient de combinatie deel te hebben genomen 
aan minimaal 2 competitiewedstrijden. Bij een evt. ex aequo is de uitslag van de laatste 
competitiewedstrijd doorslaggevend. 

 Voor de finale komen de volgende combinaties in aanmerking: 
Max. 14 young riders 
Max. 19 junioren 
Max. 14 children  
Max. 14 pony’s  

 In de finale beginnen alle combinaties op ‘nul’.  

 Je dient in de hoogste klasse uit te komen tijdens de finale. 

 De bondscoaches heeft het recht een wildcard per categorie uit te geven voor de finale. 

 Deelname aan de finale is beperkt tot één paard/pony per categrie. 
 
Eindstand 

 Voor de eindstand worden de beste twee competities + de finale, a.d.h.v. plaatsingspunten, bij 
elkaar opgeteld. De combinatie met de minste plaatsingspunten wint de eindstand. 

 Bij een ex aequo in de eindstand is plaatsing in de finale doorslaggevend. 
 
Inloopproeven 
Naast de competitierubrieken zal, indien het programma dit toelaat, op dezelfde dag een ‘Inloopproef’ 1.30m 
rubriek worden uitgeschreven voor deelnemers die aan de KNHS Topsport Jeugdcompetitie Junioren of 
Young Riders deelnemen. Daarnaast kan er ook een ‘Inloopproef 1.10m rubriek worden uitgeschreven voor 
deelnemers aan de Children en een 1.15-1.20m rubriek voor de Pony’s. Combinaties die aan deze 
inloopproeven deelnemen, dienen startgerechtigd te zijn in betreffende klasse. De inloopproeven van de 
Children, Junioren en Young riders worden in handicap verreden. Bij teveel inschrijvingen worden de 
volgende regels gehanteerd (in deze volgorde):  

1. Kaderleden hebben voorrang (mits voor sluitingsdatum ingeschreven) 
2. Vervolgens is de volgorde van inschrijving bepalend 

 
Inschrijfgeld competities + finale 

 Young Riders, Junioren & Children  
o Inschrijfgeld € 15,00 per combinatie per rubriek 

 Pony’s 
o Inschrijfgeld € 10,00 per combinatie per rubriek 

 
Prijzen(geld) 

COMPETITIE WEDSTRIJDEN 

 Young Riders Junioren Inloopproef 
YR/JU/CH/PO 

Children Pony’s 

1e prijs € 160,00 € 140,00 € 50,00 € 125,00 € 125,00 

2e prijs € 120,00 € 110,00 € 40,00 € 100,00 € 100,00 

3e prijs € 100,00 € 90,00 € 30,00 € 80,00 € 80,00 

4e prijs € 75,00 € 50,00 € 25,00 € 50,00 € 50,00 

5e prijs € 50,00 € 30,00 € 20,00 € 30,00 € 30,00 

Regl. volgpr. € 25,00 € 25,00 € 15,00 € 25,00 € 25,00 

 

FINALE 

 Young Riders Junioren Children Pony’s 

1e prijs € 200,00 € 180,00 € 160,00 € 160,00 

2e prijs € 160,00 € 150,00 € 125,00 € 125,00 

3e prijs € 120,00 € 110,00 € 90,00 € 90,00 

4e prijs € 85,00 € 60,00 € 50,00 € 50,00 

5e prijs € 50,00 € 30,00 € 25,00 € 25,00 

Regl. volgpr. € 25,00 € 25,00 € 15,00 € 15,00 
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EINDSTAND 

 Young Riders Junioren Children Pony’s 

1e prijs € 700,00 € 600,00 € 500,00 € 500,00 

2e prijs € 500,00 € 400,00 € 350,00 € 350,00 

3e prijs € 250,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

 

 De formule 1 op 4 wordt gehanteerd. Voor de eindstand komen alleen de 1e, 2e en 3e plaats in 
aanmerking.  

 
Inschrijven  

1. Inschrijven geschiedt via Mijn KNHS tenzij anders vermeld in het vraagprogramma. 
2. De organisatie heeft de mogelijkheid, in overleg met de KNHS en/of de desbetreffende 

bondscoaches, het aantal inschrijvingen te beperken. 
3. Bij een teveel aan inschrijvingen worden de volgende regels gehanteerd: 

 Een maximum van 2 paarden/pony’s per competitie 

 Kaderleden hebben voorrang (mits voor sluitingsdatum ingeschreven) 

 Vervolgens is de volgorde van inschrijving bepalend 
4. Bij afmelden na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld verschuldigd.  
5. Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inschrijving.  
6. Het inschrijfgeld dient op de wedstrijddag contant voldaan te worden op het wedstrijdsecretariaat 

tenzij anders vermeld in het vraagprogramma.  


