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hoe hoog het inschrijfgeld is, wat de sluitingsdatum is en hoeveel
prijzengeld er wordt uitgereikt. Hoe eerder een wedstrijd wordt
aangemeld bij de KNHS, hoe eerder deze op de wedstrijdkalender
wordt geplaatst. Na goedkeuring door de KNHS wordt de wedstrijd
opengesteld voor de deelnemers. Na afloop van de wedstrijd stuurt
de wedstrijdorganisatie de behaalde resultaten van alle deelnemers
op naar de KNHS. Deze resultaten worden vervolgens verwerkt en
eventueel behaalde winstpunten worden bijgeschreven bij de stan
den van de ruiters, de paarden en de combinaties. Dit is dus de basis
voor het promotie- en degradatiesysteem van onze sport.

De KNHS
wil fair play,
welzijn, veiligheid
en kwaliteit
waarborgen

Wilde wedstrijden
daar werk je toch
niet aan mee?
De laatste tijd krijgt de KNHS veel vragen
over niet goedgekeurde of ‘wilde’ wedstrijden.
Aanleiding is de aankondiging van de FEI (de
internationale paardensportbond) dat deel
nemen hieraan wordt bestraft met een start
verbod van zes maanden. De KNHS is ook
tegen de organisatie ‘wilde’ wedstrijden.
FOTO: jacob melissen
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e KNHS wil de kwaliteit van de sport en het welzijn van
de paarden waarborgen en doet er alles aan om haar
leden een mooie sport te bezorgen. Daarbij werken we
altijd aan welzijn, veiligheid en fair play. Als we de paardensport
voor iedereen toegankelijk willen maken op een plezierige en ver
antwoorde wijze, betekent dit dat we heldere regels met elkaar
moeten afspreken. Het gaat daarbij altijd om het grotere geheel.

Wat zijn wilde wedstrijden?
Wilde wedstrijden zijn wedstrijden die niet officieel zijn aangemeld
en goedgekeurd door de KNHS. Elke wedstrijdorganisatie kan voor
afgaand aan zijn wedstrijd via Mijn KNHS een zogenaamd ‘vraag
programma’ invullen en indienen bij de KNHS. Hierin geeft de organi
satie aan wat voor een soort wedstrijd er georganiseerd wordt, waar
en wanneer dit plaats vindt, welke disciplines er verreden worden en
welke rubrieken uitgeschreven worden. Daarnaast wordt er vermeld

Waarom zijn wilde wedstrijden
verboden?
Het starten of meewerken aan wilde wedstrijden is niet toegestaan.
Je kunt er een boete voor krijgen. Dat klinkt hard, maar als we met
elkaar op een eerlijke wijze en met oog voor het welzijn van onze
paarden onze sport willen uitoefenen, dan moeten we ons met
elkaar aan de regels houden. Daarbij is het essentieel dat dezelfde
regels voor iedereen van toepassing zijn.
We organiseren met elkaar meer dan 7.000 wedstrijden per jaar.
Dat vraagt een enorme infrastructuur, organisatie en administratie.
Op het moment dat elke wedstrijdorganisatie zelf bepaalt (hoe
goed bedoeld ook) tegen welke regels en op welke wijze hij of zij een
wedstrijd organiseert, dan zijn eerlijk spel, veiligheid, kwaliteit en
diervriendelijkheid niet meer te waarborgen. Ook is het toepassen
van één klasse indeling en daarbij behorend promotiesysteem in
dat geval niet meer mogelijk. Daarmee haal je het fundament onder
onze sport vandaan.

Waarom worden wilde wedstrijden
dan georganiseerd?
De reden dat wilde wedstrijden worden georganiseerd, varieert. Er
zijn organisaties die een wedstrijd bewust niet aanmelden, omdat
ze niet onder de reglementen van de KNHS willen vallen of geen
afdracht willen betalen. Er zijn er die deelnemers mee willen laten
doen die geen startpas hebben. Soms gebeurt het onbewust, omdat
de organisatie niet op de hoogte is van de voordelen die er zijn om
een wedstrijd aan te melden.

Internationale wedstrijd
Wil je deelnemen aan een internationale wedstrijd? Neem dan con
tact op met de KNHS. Voor de meeste internationale wedstrijden
kun je je alleen inschrijven via de KNHS. Dan ben je er uiteraard van
verzekerd dat het een officiële wedstrijd is. Neem je deel aan een
internationale wedstrijd waarvoor je zelf kunt inschrijven, dan kun
je van te voren ook contact op nemen met de KNHS of FEI om er van
verzekerd te zijn dat je deelneemt aan een goedgekeurde wedstrijd.

Oefenwedstrijd
Alleen wedstrijden waarvan een klassement wordt opgemaakt,
wordt als de wedstrijd niet is goedgekeurd, aangemerkt als wilde
wedstrijd. Oefenwedstrijden en oefenrubrieken vallen hier dus
niet onder. Dit zijn geen wedstrijden en hoeven ook niet te worden
aangemeld bij de KNHS.

Onderlinge wedstrijd
Een uitzondering op deze regel zijn onderlinge wedstrijden. Voor een
onderlinge wedstrijd waaraan leden van maximaal twee verschillen
de verengingen deelnemen, hoeft geen vraagprogramma te worden
aangevraagd. Bij een onderlinge wedstrijd die in de reglementen
van de KNHS is opgenomen, mag wel een klassement worden
opgemaakt en zul je ook prijzen kunnen winnen.

Consequenties
Starten, jureren of meewerken aan een niet goedgekeurde wedstrijd
is niet toegestaan. Deelname aan internationale wilde wedstrijden
wordt door de FEI, de internationale paardensportbond, bestraft
met een schorsing van zes maanden. Controleer dus altijd goed
voordat je je inschrijft of de wedstrijd is goedgekeurd. Je kunt dit
zowel bij de KNHS als FEI doen. Een startverbod van zes maanden is
een strenge maatregel. De KNHS gaat bij deelname aan een wilde
wedstrijd eerst over tot een waarschuwing. Gebeurt het daarna nog
een keer dan wordt er een boete opgelegd. Bij een vierde verzuim
gaat het tuchtrecht in en wordt er opgave gedaan bij de aanklager.
Deze bepaalt vervolgens de strafmaat, wat vaak resulteert in een
schorsing.

Hoe herken je een wilde wedstrijd?
We hebben het over een wedstrijd wanneer er een klassement
opgemaakt wordt. Van elke goedgekeurde wedstrijd bestaat een
vraagprogramma. Dit vraagprogramma staat altijd gepubliceerd op
de KNHS wedstrijdkalender. Hierin vindt je alles wat je moet weten
over de wedstrijd en de organisatie. Zowel ruiters als officials kunnen
hier controleren of de wedstrijd waaraan ze willen deelnemen of
meewerken goedgekeurd is. Wilde wedstrijden komen niet voor op
de KNHS wedstrijdkalender en van deze wedstrijden bestaat ook
geen goedgekeurd vraagprogramma. Ook op wedstrijden met een
goedgekeurd vraagprogramma kunnen rubrieken worden verreden
waar geen goedkeuring voor is verleend. Denk aan een ingelaste
rubriek tijdens een wedstrijd waarvoor je je niet vooraf kon opgeven,
maar dat op de dag zelf moet doen. Vraag dan altijd even naar het
vraagprogramma zodat je niet het risico loopt te starten in een niet
goedgekeurde wedstrijd.

Jouw mening telt
De KNHS is een sportbond
voor en door leden. Samen
delen we onze liefde voor de
paardensport. Wij zijn er om
het welzijn van onze paarden,
jouw veiligheid en eerlijk spel
te waarborgen. Maar we zijn
er ook om de sport voor alle
leden zo leuk mogelijk te
maken en waar het kan ook
zo makkelijk mogelijk. Daarbij
ontkomen we niet aan regels.
Natuurlijk is het van belang
dat dit de juiste regels zijn.

Loop je ergens tegen aan
of zou je graag iets willen
veranderen aan de regel
geving van jouw discipline?
Meld dit dan bij je regio
bestuur of afgevaardigde in
de KNHS ledenraad. Wie dit
zijn, vind je op www.knhs.nl.
Je kunt ook je mening
achterlaten op ons forum
op www.knhs.nl of op onze
facebookpagina. Wij zijn
geïnteresseerd in jouw mening,
want de KNHS is er voor jou.
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