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Wedstrijdreglement Springen 
(wijzigingen per 1 april 2021) 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen  

 
Artikel 200 – Algemeen 
7. Prestatiepunten en promotie, degradatie 

Op de wedstrijden kan in de volgende klassen gesprongen worden: 
Rubrieken BB, Beginners (B), Licht (L), Midden (M), Zwaar (Z), Zeer Zwaar (ZZ) en 1.40 m en 1.50 m 
a. Bij het springen worden in alle klassen, met uitzondering van de Rubrieken BB, prestatiepunten 

toegekend.  
b. Deelnemers in de klasse L worden in het basisparcours of in de eerste ronde naast het aantal 

gemaakte strafpunten beoordeeld op de wijze van rijden. Voor de wijze van rijden gelden de 
kwalificaties voldoende en onvoldoende. Onvoldoende voor de wijze van rijden sluit van verdere 
deelname uit dus ook voor de prijzen en heeft geen toekenning van prestatiepunten tot gevolg. 
Elke combinatie heeft er recht op dat direct na het beëindigen van het parcours via de microfoon 
bekend gemaakt wordt hoe er is gereden: aantal strafpunten, gemaakte tijd en beoordeling van 
de wijze van rijden. 

8. Springen klasse BB 
BB rubrieken voor paarden kunnen worden uitgeschreven op 2 hoogtes (BB80 en BB90). BB-rubrieken 
voor pony’s zijn 10 cm lager dan de klasse B van de betreffende categorie van de betreffende pony. 
De BB-rubriek is geen promotieklasse en er worden geen prestatiepunten geregistreerd. Er wordt wel altijd 
een klassement opgemaakt en er zijn prijzen volgens de wedstrijdtarievenlijst. Voor de BB-rubrieken 
gelden dezelfde reglementaire bepalingen als voor de reguliere wedstrijdklassen met uitzondering van de 
volgende bepalingen; 
a. Een startpas met het desbetreffende paard is niet verplicht. 
b. Een winstpunt in de dressuur is niet verplicht voor deelname. 
Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS.  
Deelnemers die op basis van hun persoonlijke stand niet meer in de klasse B mogen uitkomen volgens 
art. 253 lid 7b, mogen ook niet in de klasse BB uitkomen. Hors Concours starten is wel toegestaan. 

11.  Wedstrijden voor prestatiepunten 
In de BB-rubrieken kunnen geen prestatiepunten worden behaald. In de klasse B kunnen alleen 
winstpunten worden behaald indien gereden wordt volgens art. 280. In alle overige klassen zijn 
prestatiepunten alleen te behalen in de volgende type wedstrijden: 
a. Normale wedstrijden met of zonder barrage, verreden volgens tabel A. Het resultaat van een 

eventuele barrage wordt hierbij niet in aanmerking genomen. 
b. Indien een twee-fasen voor prestatiepunten wordt uitgeschreven, dan dient dit worden verreden 

volgens 274.5.c of 274.5.f. Bij 274.5.c wordt het resultaat in de tweede fase voor winstpunten in 
aanmerking genomen en het resultaat in beide fasen voor verliespunten. Bij 274.5.f worden winst- 
en verliespunten berekend over het totaal aantal fouten over beide fasen. 

c. Indien een wedstrijdorganisatie twee of meer verschillende parcoursen per klasse per dag wil 
laten verrijden, dan dient tenminste één springparcours een tabel A met of zonder barrage te zijn. 
De volgorde hierin is niet van belang. 

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, bij 
het vrijwillig verlaten van het parcours, bij het starten en 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 253 - Deelname aan springwedstrijden, Hors Concours starten, Scholingsrubrieken, Inschaling 
nieuwe combinaties, en Promotie en Degradatie 

2. Inschaling en Promotie 
a. Een combinatie heeft de mogelijkheid geregistreerd te staan in twee naast elkaar liggende 

klassen. De gemeenschappelijk hoogste klasse en een klasse lager. De winst- en verliespunten 
die een combinatie behaald worden in iedere klasse waarin de combinatie uitkomt bijgehouden. 
Uitzondering hierop vormen; 
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 combinaties die uitkomen in de klasse L maar vanwege de persoonlijke stand van de 
ruiter geen BB en B meer mogen starten 

 combinaties die uitkomen in de klasse 1.40m, zij hebben de mogelijkheid om 
geregistreerd te staan in het Z, ZZ en 1.40m. 

 combinaties die uitkomen in de klasse 1.50m, zij hebben de mogelijkheid geregistreerd 
te staan in de klassen ZZ, 1.40m en 1.50m. 

4.  Degradatie Terugplaatsing aanvragen 

Verliespunten worden in mindering gebracht. Wanneer een combinatie geen winstpunten meer heeft in 
een bepaalde klasse of wanneer men nog geen winstpunten heeft behaald, wordt de stand van de 
combinatie na aftrek van behaalde verliespunten negatief.  
Bij de stand van -10 degradeert de combinatie. Winstpunten uit de actieve klasse(n) worden weggeboekt 
en de combinatie degradeert naar de naast lagere klasse(n) met 0 winstpunten. De mogelijkheid tot het 
starten in de huidige klasse en 1 klasse lager blijft bestaan. Versnelde promotie blijft voor deze combinaties 
van toepassing na het behalen van een winstpunt in de klasse waarnaar zij zijn gedegradeerd. Een 
combinatie kan schriftelijk vrijwillige degradatie terugplaatsing aanvragen nadat deze twee keer achter 

elkaar is uitgesloten. Een verzoek tot terugplaatsing dient schriftelijk te worden ingediend bij de KNHS. 
Degradaties en  Terugplaatsingen gaan na schriftelijke goedkeuring van de KNHS per direct in tenzij 
anders aangegeven. 
In het B springen kunnen geen verliespunten worden geboekt. 

6. Deelname FEI springwedstrijden en Children, Junioren en Young Riders rubrieken. 
a Deelname aan internationale wedstrijden is toegestaan indien voldaan wordt aan de 

inschrijvingseisen die vermeld staan in de bepalingen ‘uitzending FEI wedstrijden – 
springen’  op de website van de KNHS. 

a. Uitzending 
Uitzending zal te allen tijde geschieden op voordracht van de bondscoach. Olympisch/B-
kadercombinaties hebben voorrang bij uitzending tenzij de bondscoach anders beslist. De 
bondscoach/chef d’équipe is bevoegd voor leden van het Olympisch/B- kader een uitzondering 
te maken op het disciplinereglement springen. 

b. Startgerechtigheid 
Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin men deelneemt op internationale 
wedstrijden met inachtneming van het volgende: 

 Children combinaties zijn in Children rubrieken startgerechtigd in een hogere klasse als 
de combinatie minimaal startgerechtigd is in de klasse Z 

 Junioren combinaties zijn in Junioren rubrieken startgerechtigd in een hogere klasse als 
de combinatie minimaal startgerechtigd is in de klasse ZZ. 

 Young Rider combinaties zijn in Young Rider rubrieken startgerechtigd in een hogere 
klasse als de combinatie minimaal geklasseerd is in de klasse ZZ. 

 Seniorencombinaties mogen in het finaleparcours maximaal 5 cm hoger starten dan de 
klasse waarin zij op KNHS-wedstrijden startgerechtigd zijn. 

 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 

 Voor rubrieken 1.45m dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.40m. 

 Bij internationale wedstrijden mogen combinaties in een lagere rubriek uitkomen dan 
waarin zij startgerechtigd zijn. 

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. 
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 Internationale youngster rubrieken (rubrieken voor paarden/pony’s van een bepaalde 
leeftijd) komen voor puntenregistratie in aanmerking m.u.v. de vijfjarigen. 

 Rubrieken hoger dan 1.50m worden als 1.50m rubrieken verwerkt. 

 Voor resultaten, behaald tijdens internationale wedstrijden worden geen verliespunten 
toegekend. 

7. Klasse- indeling en nieuw gevormde combinaties 
(zie ook de tabellen, die in bijlage 4 bij dit hoofdstuk opgenomen zijn) 
a. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/deelnemer) zal deze ingeschaald worden in de 

hoogste gemeenschappelijke klasse en wanneer reglementair toegestaan een klasse lager. De 
hoogste klasse van de deelnemer is de hoogste klasse waarin ooit een winstpunt behaald is. De 
hoogste klasse van een paard is de hoogste klasse waarin het paard ooit een winstpunt heeft 
behaald. Nieuw te vormen ponycombinaties mogen zich naar keuze laten indelen in de hoogst 
gemeenschappelijke klasse van ruiter en pony of in de klasse, die overeen komt met de hoogst 
gemeenschappelijke hoogte waarin ruiter en pony waren opgenomen en wanneer reglementair 
mogelijk een klasse lager. 
Voor ponydeelnemers, die overgaan naar de paarden, geldt dat in de discipline springen voor het 
vaststellen van de hoogste gemeenschappelijke klasse moet worden uitgegaan van de 
vergelijkbare hoogte van de hindernissen in de parcoursen van de desbetreffende klasse. De 
deelnemer mag in dat geval kiezen of hij in de klasse wil uitkomen die behoort bij de hoogst 
gemeenschappelijke hoogte of een klasse lager. 
De nieuwe combinatie wordt altijd zonder winstpunten in een klasse ingedeeld. 

b. Indien een deelnemer tenminste twee keer met verschillende paarden in de klasse Z springen of 
hoger was opgenomen mag hij niet meer in de klasse BB- en B-springen uitkomen m.u.v. hors-
concours. Indien een ruiter die tenminste twee keer met verschillende paarden in de klasse Z 
springen was opgenomen en met een paard zoveel verliespunten heeft behaald dat hij degradeert 
naar de klasse BB en B, dan is het voor die combinatie wel toegestaan om in de klasse BB en B 
uit te komen. Bij degradatie naar de klasse L is het niet toegestaan voor deze combinatie om ook 
in de klasse BB en B uit te komen. 
Een uitzondering op het bepaalde is na het indienen van een schriftelijk dispensatieverzoek van 
toepassing op deelnemers van 40 jaar of ouder, alsmede voor deelnemers, die tenminste 
gedurende een periode van 12 maanden, voorafgaande aan de wedstrijd, met enig paard niet 
hoger zijn gestart dan in de klasse L-springen; na honorering van het dispensatieverzoek is het 
deze deelnemers toegestaan te starten in de klasse B. 

 
Artikel 257 – Harnachement en hulpmiddelen 

1. Harnachement 
Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in behoorlijke staat verkerend Engels, of 
hierop lijkend zadel, hoofdstel en bit. Het zadel moet voorzien zijn van ruime beugels. Vanwege 
veiligheidsredenen mogen de stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vast- 
gemaakt en moeten stijgbeugels en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de buitenzijde van 
het zweetblad. Iedere andere wijze van bevestiging is verboden. Een deelnemer mag noch direct, noch 
indirect een deel van zijn lichaam aan enig onderdeel van het harnachement vastmaken. Het gebruik van 
een bodybandage is toegestaan mits deze is gecontroleerd door de toezichthouder voorterrein. 
In de klassen vanaf Z en hoger voor paarden, de klassen Z en ZZ voor pony’s en wanneer in de klasse M 
voor paarden HC wordt gestart geldt de optoming en harnachement conform het bepaalde in het FEI-
reglement. 
a. Hoofdstellen; 

In de klassen t/m M is het gebruik van een trenshoofdstel verplicht. Er mag gebruik gemaakt 
worden van een africhtings-, rechte-, Mexicaanse-, beugel-, gecombineerde neusriem en 
gecombineerde keel/neusriem. Daarnaast mag gereden worden met een trenshoofdstel zonder 
neusriem. De teugel moet aan het bit of direct aan het hoofdstel zijn bevestigd. Bij het gebruik 
van een beugelneusriem is het niet toegestaan te rijden zonder bit. Wanneer de teugel direct aan 
het hoofdstel wordt bevestigd, is het niet verplicht een bit te gebruiken. Het gebruikt van dubbele 
teugels is niet toegestaan. De bakstukken van het hoofdstel mogen van "bontjes en/of blinkers" 
worden voorzien. De totale dikte van het bakstuk mag inclusief het bontje en/of blinker niet dikker 

zijn dan 3 cm. Een bontje op de neusriem is niet toegestaan. De afbeeldingen van de toegestane 
neusriemen en hoofdstellen zijn gepubliceerd op de website van de KNHS. 

b. Bitten; 
 Bitten dienen glad van uitvoering te zijn en zonder scherpe randen. Bitten mogen zijn vervaardigd 

uit metaal, kunststof, rubber of leer. Metalen trenzen omkleed met leer of kunststof zijn 
toegestaan. Het deel van het bit dat op de lagen rust moet tenminste een diameter van 1 cm 
hebben en moet braamvrij zijn. Scharen van bitten mogen niet zijn vastgemaakt aan het hoofdstel 
of in hun vrije beweging belemmerd worden. De knevels van een kneveltrens mogen aan het 
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bakstuk van het hoofdstel worden bevestigd als het bakstuk is voorzien van voor dat doel 
bestemde passanten. Het gebruik van een tonglepel is toegestaan, mits dit braamvrij is. De 
tonglepel dient minimaal 5 mm dik te zijn. Het gebruik van rubberen bitringen is toegestaan. 

 Bitringen met twee sleuven of oogjes waar (boven) de bakstukken en (onder) de teugel aan 
bevestigd kunnen worden zijn toegestaan. 
De afbeeldingen van toegestane bitten in de klassen t/m M zijn gepubliceerd op de website van 
de KNHS. 
Toegestane bitten voor deze klassen zijn; 

 bitten in bus- , water-, D- en kneveltrens uitvoering. 

 Ongebroken, gebroken, dubbel gebroken bitten en bitten voorzien van een roterend 
mondstuk, een cilindervormige tussenschakel of een tongboog 

 Pessoabitten voorzien van maximaal 1 ring onder de bitring. Wanneer gebruik gemaakt 
wordt van een pessoa-bit met meerdere ringen is het alleen toegestaan de grote bitring 
en de ring direct onder de bitring te gebruiken. Het gebruik van een “vorkje” dat de bitring 
en de ring eronder met elkaar verbindt en waar de teugels aan bevestigd worden is 
hierbij verplicht.  

 Pelhambitten met een gebroken en ongebroken mondstuk. De lengte van de schaar 
mag maximaal 15 cm zijn. Het gebruik van een “vorkje” of verbindingsriempje dat de 
twee bitringen met elkaar verbindt en waar de teugel aan bevestigd wordt is hierbij 
verplicht. Bij het gebruik van een pelhambit dient gebruik te worden gemaakt van een 
kinketting. De kinketting dient voorzien te zijn van een kinkettingbeschermer van rubber 
of leer. 

c. Beenbescherming 
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, Junioren, Young Riders en U25 (vanaf 2021 alle overige 

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 mag niet meer dan twee sluitingen hebben.  
 
Bij achterbeen bescherming zijn alleen de volgende 3 type sluitingen toegestaan: 
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Klittenbandsluitingen: Sluitingen met klittenband bevestigingssysteem  
De klittenbandsluitingen moeten voldoen aan de volgende eisen: 
• Bij 2 sluitingen moeten de iedere 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: 
• De sluitingen moeten elastisch zijn 
• De Iedere sluitingen moeten een minimale breedte hebben van 2,5 cm 

 

    
Haaksluitingen: 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 Iedere 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. 
 
 

Artikel 280 - Rijstijl wedstrijden 

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. 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 zijn bitten met  een hefboomwerking  niet toegestaan. 
 
1. Vierjarigen (resultaten worden niet geregistreerd) 
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In rubrieken voor 4-jarige springpaarden zijn bitten met een hefboomwerking niet toegestaan. 

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. 

Wanneer het doel van de rubriek is het beoordelen van de natuurlijke aanleg dan zijn bitten met 
hefboomwerking voor vijfjarigen niet toegestaan.  

3. Zesjarigen en zevenjarigen (resultaten 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. 

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. 

 

 


