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Inleiding 

 
Paardensport is één van de mooiste en meest diverse sporten van Nederland. De KNHS is er voor iedere 
paardensporter. Of je regelmatig bij de manege rijdt, geniet van alle prachtige ruiterpaden door het Nederlandse 
landschap, af en toe met een aanspanning rondrijdt, fanatiek wedstrijden rijdt of bezig bent met de voorbereidingen 
voor de Olympische Spelen in 2028: de KNHS is er voor jou. Wij doen er alles aan om iedereen een mooie sport te 
bezorgen. Daarbij werken we altijd aan het welzijn van de paarden, veiligheid en heldere regels. 
 
Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. De KNHS 
kent hierbij de volgende Wedstrijdreglementen: het Algemeen Wedstrijdreglement en de disciplinereglementen 
Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, (M)endurance, Voltige en Aangespannen Sport. Om te controleren op het 
gebruik van medicatie en verboden middelen gelden de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen 
voor het Paard en het (humaan) Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 
 
De KNHS-Wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de internationale 
paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI). In enkele gevallen was het niet mogelijk de 
regelgeving van de FEI te volgen omdat het voorzieningenniveau van KNHS-wedstrijden afwijkt van de voor de FEI-
wedstrijden vereiste voorzieningen. 
 
Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het Algemeen 
Wedstrijdreglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de 
geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. 
 
Bij jouw KNHS vind je de informatie die jou en je paard helpen om op een mooie, veilige en gezonde manier van je 
sport te genieten. Heb je vragen? Kijk eens op onze website: www.knhs.nl of stuur een e-mail naar info@knhs.nl. 
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 

 
Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De statuten, reglementen en (wedstrijd)tarieven en Welzijnscode van de KNHS gelden voor alle bij de KNHS 
(al dan niet tijdelijk) aangesloten leden, die (al dan niet) uitkomen op of meewerken aan wedstrijden, en/of 
lidverenigingen en voor aan de KNHS gelieerde rechtspersonen, die wedstrijden organiseren. Wijzigingen 
in deze bepalingen en de datum van inwerkingtreding worden gepubliceerd in de Officiële Mededelingen 
van de KNHS. 

2. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle wedstrijden onder auspiciën van de KNHS. 
Wanneer in overige KNHS-(discipline)reglementen bepalingen afwijken van dit reglement, prevaleren deze 
boven dit reglement. 

3. Wanneer de KNHS-reglementen afwijken van de Europese en/of nationale regelgeving, prevaleert de 
Europese en/of nationale regelgeving boven de KNHS-reglementen. 

4. Op het identificeren en registreren van paarden is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. 
5. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de FEI (en de KNHS) worden 

georganiseerd en die worden verreden in Nederland, prevaleert de FEI-reglementering boven de KNHS-
reglementen. 

6. Iedereen die deelneemt of meewerkt aan de in deze bepalingen bedoelde wedstrijden en degenen die deze 
organiseren worden geacht deze bepalingen te kennen en te accepteren en zijn uit dien hoofde zelf 
verantwoordelijk voor deelname en/of medewerking aan en/of organiseren van wedstrijden. 

7.  Het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of 
wedstrijdrubrieken die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse 
bij FEI aangesloten federatie, is niet toegestaan indien: 
a. De gezondheid, het welzijn en/of veiligheid van het paard en/of deelnemer in het geding is. 
b. Voldoende gerede twijfels bestaan over de gezondheid, het welzijn en/of de veiligheid van het paard 

en/of de deelnemer 
De integriteit van de sport in het geding is of voldoende gerede twijfel bestaat dat de integriteit van de sport 
in gevaar kan komen 

8. Het deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden onder auspiciën van de FEI dan wel een 
nationale buitenlandse federatie zonder hiertoe, voorafgaand aan de wedstrijd, toestemming te hebben 
verkregen van de KNHS, is verboden.  

9. De KNHS draagt voor een wedstrijd, show of evenement, georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, 
geen juridische, financiële of enige andere aansprakelijkheid jegens de wedstrijdorganisatie, de deelnemers 
of derden. 

10. De eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen aan een KNHS-wedstrijd dient, alvorens wordt 
deelgenomen, verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (inclusief paardensportdekking). 

11. Het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen is voor paarden en deelnemers verboden. Controles 
vinden plaats met inachtneming van de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het 
Paard en (humaan) het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

12. Paarden die ziek zijn (waaronder ook kreupelheid valt) en hoogdrachtige merries mogen niet worden 
uitgebracht op wedstrijden. Dit geldt tevens voor paarden, geboren na 2005, waarvan de staart gecoupeerd 
is. 

13. Ten aanzien van administratieve maatregelen als gevolg van administratief verzuim geldt het bepaalde in 
artikel 67. 

14. Bij overtreding van de statutaire en reglementaire bepalingen van de KNHS is het Tuchtcollege –en in 
beroep de Raad van Appèl– bevoegd straffen op te leggen. De procedure van het aanhangig maken van 
zaken, de mogelijk op te leggen straffen en de taken en bevoegdheden van de tuchtrechtelijke colleges zijn 
omschreven in het Tuchtreglement. 

15. Het KNHS-bestuur heeft de bevoegdheid dispensatie te verlenen op bepalingen in KNHS-
Wedstrijdreglementen. 

16. In gevallen waarin tijdens een wedstrijd het reglement niet voorziet dient gehandeld te worden in de geest 
van de sport en de disciplinereglementen waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop 
moeten staan. 

17. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist ten finale het KNHS-bestuur, zonodig na het 
inwinnen van sportinhoudelijk, technisch en/of juridisch advies. 

 
 
HOOFDSTUK 2 - ORGANISATIE VAN KNHS-WEDSTRIJDEN 

 
Artikel 2 – Disciplines 

De KNHS reglementeert de disciplines Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, (M)Endurance, Voltige en de 
Aangespannen sport. 
 
Artikel 3 - Kenmerken van wedstrijden 

1. Wedstrijden worden onderverdeeld in de categorie 1 t/m 5 en Subtop. Naast de hieronder genoemde 
kenmerken wordt verwezen naar de afzonderlijke disciplinereglementen. Op wedstrijden in de disciplines 
Eventing, Endurance, Mendurance en Voltige is de onderstaande categorie-indeling niet van toepassing en 
is een discipline afhankelijke kalenderprocedure van toepassing. 
a. Kenmerken wedstrijden categorie 1: 
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 Dressuur: per 1 oktober 2021: rubriek(en) Zware Tour, U25 en/of rubrieken voor 
Kadervorming en uitzending eventueel aangevuld met Subtoprubrieken en/of BB t/m ZZ-licht. 
Springen met minimaal 2 rubrieken 1.40 m of hoger eventueel aangevuld met rubrieken BB 
t/m ZZ en de Aangespannen Sport niveau nationaal. 

 Aanvragen voor een wedstrijd in de categorie 1 dienen voor 1 mei of voor een jaarlijks nader 
te bepalen datum in het daaraan voorafgaande jaar bij de KNHS te zijn ingediend. Aan de 
hand van de procedure “Samenstelling categorie 1 en internationale kalender in Nederland” 
wordt jaarlijks voor 1 september de kalender voor het daarop volgende kalenderjaar door het 
KNHS-bestuur vastgesteld. Indien categorie 1 wedstrijden tevens rubrieken BB t/m ZZ 
organiseren moet tevens de Kring/Regio toestemming verlenen voor de datum (met 
uitzondering van rubrieken voor jonge paarden). 

 Goedgekeurde wedstrijddata worden in het voorafgaande jaar na het vaststellen van de 
kalender gepubliceerd door de KNHS. 

 De Federatievertegenwoordiger kan aangewezen door de KNHS. 

 Overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 

 Vraagprogramma is goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
b. Kenmerken Subtopwedstrijden: 

 Tot 1 oktober 2021 wedstrijden alleen in de discipline Dressuur  vanaf de klasse ZZ-Zwaar. 

 Per 1 oktober 2021 wedstrijden alleen in de discipline Dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en 
Lichte Tour en de FEI-jeugdrubrieken Children, Junioren en Young Riders. 

 Wedstrijden worden aangevraagd bij de KNHS. Aan de hand van de aanvragen wordt de 
conceptkalender opgesteld die wordt vastgesteld door het KNHS-bestuur. Aanvragen om een 
wedstrijd in de categorie Subtop te organiseren dienen voor de wedstrijden in het indoor 
seizoen voor 1 mei en voor de wedstrijden in het outdoor seizoen voor 1 december bij de 
KNHS te zijn ingediend. 

 Indien Subtopwedstrijden tevens categorie 3 rubrieken organiseren moet de Kring/Regio 
toestemming verlenen voor de datum. 

 Vraagprogramma goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS 
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Aan de wedstrijdlocatie worden door de KNHS eisen gesteld. 

 Bij 2 of meer wedstrijdringen kan een aparte Federatievertegenwoordiger aangewezen door 
de KNHS. 

 Overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
c. Kenmerken wedstrijden categorie 2: 

 Springen: Rubrieken t/m ZZ met 1 rubriek 1.40 m of hoger en tevens de mogelijkheid tot het 
rijden van jonge paarden rubrieken. De springjuryleden moeten minimaal bevoegd zijn om t/m 
de klasse ZZ te mogen jureren. De parcoursbouwer moet gekwalificeerd zijn om 1.40m 
parcoursen te mogen bouwen. 

 Aangespannen Sport: niveau categorie 2. 

 Wedstrijddatum goedgekeurd door de Regio. 

 Vraagprogramma is goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS 
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Juryleden en overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 

 Bij het gelijktijdig verrijden van meer dan één discipline wijst de wedstrijdorganisatie een 
aparte Federatievertegenwoordiger aan. 

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
d. Kenmerken wedstrijden categorie 3: 

 Wedstrijden met de mogelijkheid tot het laten verrijden van: 

 Springen: t/m klasse ZZ en tevens rubrieken voor jonge paarden. 

 Dressuur: t/m ZZ-licht en tevens jonge paarden rubrieken. 

 Mennen: Dressuur t/m ZZ, Vaardigheid t/m ZZ en SWM t/m klasse Z. 

 Aangespannen Sport: niveau categorie regionaal. 

 Wedstrijddatum goedgekeurd door de Regio of het District (met uitzondering van de 
Aangespannen Sport). 

 Vraagprogramma is goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS 
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Juryleden en overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 

 Bij het gelijktijdig verrijden van meer dan één discipline wijst de wedstrijdorganisatie een 
aparte Federatievertegenwoordiger aan. 

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
e. Kenmerken wedstrijden categorie 4: 

 Op wedstrijden van de categorie 4 worden uitsluitend Impuls- en Bixierubrieken verreden. 

 Wedstrijddata worden gemeld bij de KNHS en de Kring/District. De wedstrijddatum is vrij. 
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 Vraagprogramma goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS 
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Official(s) aan te wijzen door de wedstrijdorganisatie. 

 De verdere uitwerking van Impulsrubrieken staat beschreven in de discipline reglementen. De 
verdere uitwerking van Bixierubrieken staat beschreven in het boek “Bixie Rubrieken”. 

f. Kenmerken van wedstrijden categorie 5: 

 Categorie 5 wedstrijden zijn onderlinge wedstrijden waaraan leden van maximaal twee 
verenigingen deelnemen. 

 Tijdens onderlinge wedstrijden mogen prijzen beschikbaar gesteld worden. 

 Onderlinge wedstrijden (en de data ervan) hoeven niet te worden aangevraagd en 
goedgekeurd door de KNHS dan wel de Regio of het District. 

 Resultaten van onderlinge wedstrijden worden niet geregistreerd door de KNHS. 
2. Wedstrijdorganisaties moeten bij de KNHS zijn aangesloten als lidvereniging, of bij de FNRS als lid zijn 

aangesloten of een licentieovereenkomst met de KNHS hebben. Wedstrijdorganisaties, niet zijnde een 
lidvereniging aangesloten bij de KNHS, die een categorie 1 wedstrijd en/of een internationale wedstrijd 
organiseren, dienen te allen tijde over een licentieovereenkomst met de KNHS te beschikken. 

3. Het KNHS-bestuur kan op ieder moment een aan een wedstrijdorganisatie toegekende datum intrekken 
wanneer de wedstrijd of de wedstrijdorganisatie niet (meer) voldoet aan de reglementaire en/of statutaire 
bepalingen van de KNHS, alsmede aan andere door de KNHS gestelde eisen. 

 
Artikel 4 - Aanvragen van een wedstrijd (vraagprogramma) 

1. De wedstrijdorganisatie dient tenminste zes weken (bij wedstrijden in de categorie 1 geldt een termijn van 
tien weken) voor de wedstrijd bij de KNHS goedkeuring te vragen door het indienen van een 
vraagprogramma. 
De KNHS kan de wedstrijdorganisatie bij overtreding van deze bepaling een administratieve maatregel 
opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst. 

2. Bij series en competities dient per serie- en/of competitiewedstrijd goedkeuring te worden gevraagd door 
het indienen van een vraagprogramma.  

3. Wijzigingen op een door de KNHS goedgekeurd vraagprogramma voor de wedstrijd behoeven tevens 
goedkeuring van de KNHS. De wedstrijdorganisatie dient ervoor te zorgen, dat alle betrokkenen 
(deelnemers en officials) hierover tijdig worden geïnformeerd. 

4. Inschrijfgelden en prijzen dienen in het vraagprogramma te worden vermeld. 
5. Het is de wedstrijdorganisatie toegestaan –indien het van toepassing zijnde bedrag in het vraagprogramma 

is aangegeven– aan deelnemers, die na de sluitingsdatum van inschrijving hebben ingeschreven en/of het 
inschrijfgeld niet tijdig hebben voldaan, een opslag conform de Wedstrijdtarievenlijst op het inschrijfgeld in 
rekening te brengen. 

6. De sluitingsdatum van de inschrijvingen mag ten hoogste vier weken en niet later dan zeven dagen voor de 
datum van de wedstrijd zijn. De wedstrijdorganisatie mag een openingsdatum voor de inschrijvingen 
hanteren mits deze minimaal vier weken voor de sluitingsdatum ligt. 

7. De wedstrijdorganisatie heeft het recht de inschrijving te sluiten als het maximale aantal starts bereikt is. 
8. Wedstrijdorganisaties kunnen ervoor kiezen om bij (te) veel deelname meer rubrieken te laten verrijden in 

een klasse of ervoor kiezen één rubriek op te splitsen in groepen met een evenredig aantal deelnemers. 
Wanneer hiervan sprake is, dient de wijze waarop hier door de wedstrijdorganisatie mee wordt omgegaan, 
te worden opgenomen in het door de KNHS goed te keuren vraagprogramma. 

9. De wedstrijdorganisatie heeft het recht deelnemers uit te nodigen om in te schrijven, mits dit is aangegeven 
in het door de KNHS goed te keuren vraagprogramma. 

10. Het is niet toegestaan, dat wedstrijdorganisaties naast het inschrijfgeld andere vergoedingen van de 
deelnemers incasseren. Hierop zijn eventuele kosten voor de stalling van paarden op de meerdaagse 
wedstrijden, die overnachten op het wedstrijdterrein of een daartoe aangewezen accommodatie, een 
uitzondering. 

11. De wedstrijdorganisatie is verplicht per deelnemer tenminste één begeleider gratis toegang te verlenen tot 
het wedstrijdterrein. 

12. Stallingkosten mogen per dag of dagdeel worden berekend. De kosten dienen opgenomen te worden in het 
vraagprogramma van de wedstrijd. Bij het Samengesteld Mennen dient het bedrag, dat hiervoor is 
opgenomen in de Wedstrijdtarievenlijst, te worden gehanteerd. 

13. - 
14. Wijzigingen in starttijden kunnen tot maximaal 24 uur voor aanvang van de rubriek doorgevoerd worden. 

Deze wijzigingen moeten voor de deelnemers en officials inzichtelijk zijn. Na deze wijziging zijn de starttijden 
en aanvangstijden van rubrieken bindend, uitloop in het programma daargelaten. 

15. In een vraagprogramma dient (indien relevant) onderscheid gemaakt te worden tussen het wedstrijd- en 
showgedeelte. Met betrekking tot het wedstrijdgedeelte dient goedkeuring te worden gevraagd aan de 
KNHS.  

16. - 
17. De KNHS zorgt na goedkeuring van het vraagprogramma voor opname van de wedstrijd in de 

wedstrijdkalender, die wordt gepubliceerd door de KNHS. 
18. Een wedstrijd mag pas worden gehouden als daartoe schriftelijk toestemming van de KNHS is verkregen. 
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Artikel 5 - Samenvoegen van categorieën/handicapregeling 

1. Het samenvoegen van categorieën: 
Bij een ponywedstrijd voor springen en/of dressuur dienen voor de te verrijden klassen alle categorieën te 
worden uitgeschreven. Er dient per klasse per categorie of combinatie van categorieën een klassement te 
worden opgemaakt. Bij het opmaken van het klassement is het ongeacht het aantal deelnemers toegestaan 
in een klasse opeenvolgende categorieën van pony’s samen te voegen. De volgende samenvoegingen zijn 
mogelijk: A/B, A/B/C; B/C; C/D; C/D/E en D/E. 

2. Handicapregeling: 
a. Indien aan een rubriek met paarden minder dan acht combinaties deelnemen is het toegestaan deze 

rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse. 
b. Indien aan een rubriek voor pony’s na samenvoeging van categorieën van pony’s, zoals beschreven 

in lid 1 van dit artikel, minder dan vier combinaties deelnemen is het toegestaan om deze rubriek in 
handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse.  

c. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle 
deelnemers de proef/het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn. 

d. De wedstrijdorganisatie kan in overleg met de Federatievertegenwoordiger tijdens de wedstrijd 
alsnog besluiten de handicapregeling toe te passen. 

e. Het in handicap laten verrijden van dressuurrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de 
desbetreffende rubrieken door hetzelfde jurylid worden beoordeeld. 

f. Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die 
worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze worden 
beoordeeld. 

g. Voor het in handicap laten verrijden van verschillende rubrieken in de discipline Mennen wordt 
verwezen naar het disciplinereglement. 

h. Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het prijzengeld of 
de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende rubriek te worden uitgereikt. 

 
Artikel 6 - Openstelling voor Belgische en/of Duitse deelnemers 

De onder de auspiciën van de KNHS georganiseerde categorie 3 en 4 wedstrijden in grensgebieden kunnen worden 
opengesteld voor deelnemers, afkomstig uit het grensgebied in België en/of Duitsland. De wedstrijdorganisatie 
dient een aanvraag tot openstelling van de wedstrijd in te dienen bij de KNHS.  
 
Artikel 7 - Wedstrijdterrein/Accommodatie 

1. Een wedstrijdlocatie moet zijn voorzien van een veiligheidscertificaat indien dit een permanente hippische 
indooraccommodatie is.  

2. De accommodatie en/of het terrein waar de wedstrijd wordt gehouden moet met in achtneming van de 
desbetreffende discipline: 
a. aan de gestelde afmetingen en inrichtingen voldoen; 
b. een bodem hebben om de desbetreffende discipline verantwoord te kunnen beoefenen; 
c. een goede verlichting van de wedstrijd- en losrijruimte van de indooraccommodatie hebben. 

3. De KNHS kan verlangen, dat de wedstrijdaccommodatie en/of het benodigde wedstrijdmateriaal wordt 
gekeurd door een door de KNHS aan te wijzen persoon. Worden de accommodatie en/of het benodigde 
wedstrijdmateriaal niet goedgekeurd, dan kan de wedstrijd niet worden gehouden, tenzij de vereiste 
wijzigingen op een zodanig tijdstip zijn doorgevoerd, dat de wedstrijd na herkeuring alsnog kan worden 
aangevraagd. 

4. De wedstrijdorganisatie is verplicht zorg te dragen voor een passende accommodatie voor alle officials en 
bij spring- en dressuurwedstrijden bovendien voor een overdekte juryaccommodatie. Toezichthouders 
dienen te beschikken over een passende accommodatie die bij slechte weersomstandigheden verwarmd is. 

5. De wedstrijdorganisatie is verplicht ervoor zorg te dragen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot de 
wedstrijdring, de stallen, de oefenring, de juryaccommodatie en de rekenkamer. 

6. Indien op een internationale wedstrijd tevens nationale rubrieken worden georganiseerd dienen de paarden 
die hieraan deelnemen op het wedstrijdterrein (behalve in de stal) identificeerbaar te zijn door het dragen 
van een, door de organisatie toegekend en door de deelnemer te verzorgen, (hoofdstel)nummer.  

7. De wedstrijdorganisatie handelt bij ongevallen met een of meer paarden conform het gestelde in hoofdstuk 
4 en het Protocol ‘Ernstig gewond of gestorven paard’, bijlage 2 van dit reglement. 

 
Artikel 8 - Wijzigingen tijdens de wedstrijd 

1. Een wedstrijdorganisatie kan besluiten (een onderdeel van) een wedstrijd te wijzigen of te annuleren. Hierbij 
dienen onderstaande bepalingen in acht genomen te worden: 
a. Het wijzigen van een vraagprogramma door de wedstrijdorganisatie tijdens een wedstrijd is alleen 

toegestaan als deze wijziging de instemming heeft van de Federatievertegenwoordiger, gehoord 
hebbend alle bij de rubriek betrokken deelnemers. De Federatievertegenwoordiger is verplicht 
daarover te rapporteren. 

b. Bij slecht weer of onvoldoende conditie van het terrein op de dag(en) van de wedstrijd kan de 
Federatievertegenwoordiger na overleg met de wedstrijdorganisatie en de officials besluiten tot 
opschorting en/of annulering van (onderdelen van) een wedstrijd of de wedstrijd (indien mogelijk) 
binnen te laten verrijden. De wedstrijdorganisatie is verplicht de deelnemers, de officials en de KNHS 
hiervan in kennis te stellen. 
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c. Bij gebrek aan deelname kan een wedstrijd alleen worden geannuleerd wanneer de deelnemers, de 
officials en de KNHS hiervan tenminste drie dagen voor het begin van de desbetreffende wedstrijd 
in kennis zijn gesteld. 

2. Bij annulering van de wedstrijd of een rubriek dienen reeds betaalde inschrijfgelden of opslagen door de 
wedstrijdorganisatie te worden gerestitueerd. 
 

Artikel 9 - Verplichtingen van wedstrijdorganisaties 

1. De wedstrijdorganisatie dient voor de wedstrijd voldoende bevoegde KNHS-officials aan te stellen.  
2. Na de wedstrijd dient binnen 5 werkdagen door een namens de wedstrijdorganisatie aangewezen en bij de 

KNHS geregistreerd lid opgave van de officials te worden gedaan. Wanneer door de wedstrijdorganisatie 
na de wedstrijd geen, niet tijdig en/of een onvolledige opgave van de KNHS-officials wordt gedaan, kan de 
KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere 
maatregel nemen. 

3. Een wedstrijdorganisatie dient er zorg voor te dragen dat de wedstrijduitslagen digitaal en binnen 5 
werkdagen na afloop van de wedstrijd bij de KNHS te zijn aangeleverd. Tevens dienen de uitslagenlijsten 
per rubriek ondertekend door de (voorzitter van de) jury een jaar bewaard te worden door de 
wedstrijdorganisatie. Wanneer niet aan deze bepaling is voldaan kan de KNHS de wedstrijdorganisatie 
hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel 
nemen. 

4. De wedstrijdorganisatie dient er voor te zorgen dat er een arts oproepbaar is tijdens de wedstrijd. Er dient 
een Bedrijfshulpverlener(s) en/of EHBO-er(s) aanwezig te zijn. De wedstrijdorganisatie dient ervoor te 
zorgen, dat een brancard en EHBO-materialen aanwezig zijn. 

5. Voor eventingwedstrijden zijn aanvullende bepalingen opgenomen in het Wedstrijdreglement Eventing. 
 
 
HOOFDSTUK 3 - OFFICIALS 

 
Artikel 10 - Algemeen 

1. Officials dienen te beschikken over een geldige licentie zoals vastgelegd in het Reglement Licenties 
Hippische Instructie en Officials. 

2. Officials dienen lid te zijn van de KNHS. 
3. Bestuursleden van de wedstrijdorganisatie, wedstrijdorganisatoren en eigenaren/exploitanten van 

accommodaties zijn niet gerechtigd een officialfunctie uit te oefenen indien dit de functie als dressuurjurylid, 
endurancejurylid, Federatievertegenwoordiger en/of I&R-controleur betreft tijdens wedstrijden door henzelf, 
door hun vereniging of wedstrijdorganisatie georganiseerd of georganiseerd op hun eigen accommodatie. 

4. Officials dienen tijdens een wedstrijd als zodanig herkenbaar te zijn en correct gekleed te zijn. 
5. Officials dienen tenminste een half uur voor aanvang van de wedstrijd of de door hen te beoordelen rubriek 

aanwezig te zijn, met uitzondering van de Federatievertegenwoordiger waarvoor een periode van één uur 
geldt. Voor Controlerend Dierenartsen is dit niet van toepassing. 

6. Aan officials dient toegang te worden verleend tot alle terreinen, gebouwen en tribunes, indien en voor zover 
deze behoren tot de bij de wedstrijd betrokken ruimten. 

7. Officials en functionarissen dienen zich tijdens het uitoefenen van hun taak op de wedstrijd te onthouden 
van het gebruik van alcoholische consumpties. 

8. De kosten, gemaakt door officials in verband met het verlenen van medewerking aan een wedstrijd, kunnen 
door deze officials bij de wedstrijdorganisatie worden gedeclareerd conform de tarieven op 
Wedstrijdtarievenlijst. Controlerend Dierenartsen en I&R-controleurs worden door de KNHS ingezet en 
betaald. De Federatievertegenwoordiger en de Technisch Afgevaardigde die door de KNHS worden ingezet 
wordt door de KNHS betaald. 

9. Onregelmatigheden op wedstrijden dienen door officials te worden gemeld bij de 
Federatievertegenwoordiger, die aan de KNHS rapporteert. 

10. Een official dient objectief te zijn en te bemiddelen in conflicten. Wanneer een official (of in het geval, dat 
het de Federatievertegenwoordiger betreft) partij is in een conflict dient een in functie zijnde collega-official 
het principe van hoor- en wederhoor toe te passen en dit te rapporteren aan de KNHS op het 
rapportageformulier van de Federatievertegenwoordiger met vermelding van diens gegevens. 

 
Artikel 11 – Jurylid 

1. Een jurylid mag uitsluitend als zodanig functioneren indien hij/zij een geldige licentie heeft voor het niveau 
van de rubriek, welke door hem/haar wordt beoordeeld. 

2. Als de jury uit meer personen bestaat wijst de wedstrijdorganisatie een voorzitter van de jury aan, tenzij dit 
in het disciplinereglement anders is omschreven. 

3. De eigenaar van een deelnemend paard en de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en echtgenoten of 
levenspartners, alsook de instructeur van de deelnemer en omgekeerd, zijn niet gerechtigd als jurylid op te 
treden in de rubriek waarin het paard en/of de deelnemer start(en). 

4. De jury beoordeelt de prestaties van de deelnemers volgens het gestelde in de desbetreffende 
disciplinereglementen. 

5. De jury houdt toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen en is verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de deelnemers en het behandelen van problemen voor, tijdens en na de rubrieken waarvoor 
hij is aangewezen.  

6. Het jurylid is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de protocollen en/of beoordelingslijsten van de 
beoordeelde combinaties en dient deze te voorzien van zijn/haar naam en persoonsnummer. Het jurylid is 
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verantwoordelijk voor de uitslagenlijsten en dient deze te voorzien van zijn/haar naam, persoonsnummer en 
handtekening. 

7. Juryleden dienen zich te allen tijde positief kritisch op te stellen jegens deelnemers en het commentaar 
zowel mondeling als schriftelijk op deze wijze te formuleren. 

8. De (voorzitter van de) jury dient in het geval van een beslissing tot uitsluiting of diskwalificatie de proef of 
het parcours onmiddellijk door middel van een (bel)signaal te onderbreken en de deelnemer mede te delen, 
dat deze is uitgesloten respectievelijk gediskwalificeerd. De jury dient de reden van uitsluiting of 
diskwalificatie van een deelnemer op diens protocol en de uitslagenlijst te vermelden. In geval van 
diskwalificatie dient dit zo spoedig mogelijk gemotiveerd gemeld te worden aan de 
Federatievertegenwoordiger. Juryleden zijn bevoegd deelnemers die zich misdragen een officiële 
waarschuwing te geven. Zij dienen daarvan melding te maken aan de Federatievertegenwoordiger onder 
schriftelijke opgave van de persoonsgegevens van de betrokken deelnemer, van eventuele getuigen en de 
motivering van de getroffen maatregel. 

9. De jury stelt het resultaat van de wedstrijd vast, aan de hand waarvan het klassement wordt opgemaakt. 
10. De taak van de jury begint een half uur voor de start van de eerste rubriek die moet worden beoordeeld, tot 

en met een half uur na bekendmaking van de uitslag van de laatste door de desbetreffende jury beoordeelde 
rubriek. 

11. De jury is verantwoordelijk voor alle beslissingen over de beoordeelde rubrieken, tenzij het 
disciplinereglement anders bepaalt of deze tot de bevoegdheden van de Federatievertegenwoordiger 
behoren. 

12. Juryleden kunnen tijdens wedstrijden volgens artikel 47 controleren op de aanwezigheid van de benodigde 
wedstrijddocumenten en of de gegevens hierin correct zijn geregistreerd.  

13. Het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen en/of optoming, evenals overmatig gebruik van toegelaten 
hulpmiddelen heeft, ter beoordeling van een op de wedstrijd in functie zijnde official, onmiddellijke uitsluiting 
dan wel diskwalificatie tot gevolg. Het maakt geen verschil of dit plaatsvindt in de ring of op enige ander deel 
van het wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende accommodatie. 

14. Wanneer een jury vermoedt dat wordt deelgenomen met een paard dat ziek, kreupel en/of hoogdrachtig is, 
kan de jury de Behandelend Dierenarts vragen het desbetreffende paard te onderzoeken. De deelnemer 
dient hieraan zijn medewerking te verlenen. De beslissing inzake het al dan niet (verder) deelnemen van het 
onderzochte paard wordt genomen door de (voorzitter van de) jury van de rubriek waarvoor het paard is 
ingeschreven. De (voorzitter van de) jury baseert zijn beslissing zoveel mogelijk op het advies van de 
Behandelend Dierenarts; indien hij beslist in afwijking van dit advies dient dit te worden vermeld in het rapport 
van de Federatievertegenwoordiger. 

15. Juryleden zijn verplicht overtredingen van een deelnemer te melden bij de Federatievertegenwoordiger, die 
verplicht is de overtreding te onderzoeken en dit in zijn rapportage aan de KNHS te vermelden. 

16. De overige taken en bevoegdheden van de jury zijn, daar waar van toepassing, opgenomen in de 
desbetreffende disciplinereglementen. 

 
Artikel 12 – Federatievertegenwoordiger 

1. De KNHS of de wedstrijdorganisatie wijst in de gevallen zoals vermeld in artikel 3 een beperkt aantal andere 
wedstrijden een afzonderlijk daartoe vrijgemaakte Federatievertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordigt 
de KNHS op de wedstrijd. 

2. Indien op de wedstrijd geen afzonderlijk daartoe aangewezen Federatievertegenwoordiger aanwezig is, 
vervult de (voorzitter van de) jury deze taak. 

3. De Federatievertegenwoordiger is bevoegd met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 de wedstrijd 
te annuleren dan wel te beslissen, dat de wedstrijd niet voor puntenregistratie in aanmerking komt dan wel 
andere wijzigingen aan te brengen. 

4. De Federatievertegenwoordiger is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt een officiële waarschuwing 
te geven of te diskwalificeren. De Federatievertegenwoordiger maakt hier melding van in zijn rapport aan de 
KNHS met daarbij de persoonsgegevens van de betrokken deelnemer, van eventuele getuigen en de 
motivering van de getroffen maatregel. 

5. De Federatievertegenwoordiger kan te allen tijde onder opgave van redenen een deelnemer het (verder) 
deelnemen aan een wedstrijd verbieden, hem uitsluiten of diskwalificeren wanneer niet aan (één van) de 
bepalingen van dit of andere reglementen en/of het goedgekeurde vraagprogramma wordt voldaan, de 
deelnemer zich onheus gedraagt tegenover een official, de deelnemer ruw optreedt jegens zijn paard of enig 
ander paard, dan wel indien de Federatievertegenwoordiger het vanwege veiligheidsredenen niet 
verantwoord acht, dat een combinatie (verder) aan de wedstrijd deelneemt. Het besluit de deelnemer te 
verbieden (verder) deel te nemen, uit te sluiten of te diskwalificeren kan zowel voor, tijdens als na het 
afleggen van de proef, het parcours of de rit worden genomen. 

6. Indien de Federatievertegenwoordiger een overtreding als vermeld in dit artikel constateert, rapporteert hij 
dit aan de KNHS, die betrokkene een officiële waarschuwing kan geven, een administratieve heffing kan 
opleggen of dat door het KNHS-bestuur opgave wordt gedaan bij de Aanklager. 

7. De Federatievertegenwoordiger dient een rapport inzake het verloop van de wedstrijd op te maken en dit 
binnen twee werkdagen na beëindiging van de wedstrijd aan de KNHS te zenden. 

8. De Federatievertegenwoordiger kan tijdens KNHS-wedstrijden deelnemers aanwijzen voor een controle van 
diens wedstrijddocumenten en een identiteitscontrole van het paard. 

9. Een Federatievertegenwoordiger dient een versie van de dan geldende KNHS-reglementen bij zich te 
hebben, die tijdens de wedstrijd door KNHS-leden geraadpleegd moet kunnen worden. 

10. Een Federatievertegenwoordiger ziet erop toe, dat in geval van een ongeval met een paard wordt gehandeld 
conform het Protocol “Ernstig gewond of gestorven paard”, Bijlage 2 van dit reglement.   
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Artikel 13 - Controleur Identificatie & Registratie (I&R-controleur) en ponymeter 

Een I&R-controleur bezoekt onaangekondigd KNHS-wedstrijden teneinde controles uit te voeren op de identiteit 
van het paard, de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten en of hierin de gevraagde gegevens 
volgens de bepalingen van dit reglement zijn opgenomen. De functie van I&R-controleur kan niet worden 
gecombineerd met enige andere (official)functie tijdens eenzelfde wedstrijd. Voor overige officials is het in hun 
functie wel toegestaan om gerichte I&R controle uit te voeren. 
Een KNHS-ponymeter is bevoegd pony’s te meten conform de door de KNHS vastgestelde meetprocedure. De 
meetgegevens van de gedane metingen dienen binnen 48 uur bij de KNHS te worden aangeleverd volgens de door 
de KNHS bepaalde procedure. 
 
Artikel 14 - Controlerend Dierenarts 

1. De taken en bevoegdheden van een Controlerend Dierenarts zijn omschreven in het Reglement 
Ongeoorloofde Middelen voor het Paard. De wedstrijdorganisatie en de in functie zijnde officials dienen de 
Controlerend Dierenarts alle medewerking te verlenen om de controles uit te voeren.  

2. Wanneer voor een aangewezen paard geen paardenpaspoort wordt overhandigd, rapporteert de 
Controlerend Dierenarts dit aan de Federatievertegenwoordiger, die de combinatie diskwalificeert en aan 
de KNHS rapporteert. Het ontbreken van het paardenpaspoort heeft geen invloed op de doorgang van de 
controle. 

 
Artikel 15 – Parcoursbouwer 

De taken en verantwoordelijkheden van de parcoursbouwer zijn opgenomen in de desbetreffende 
disciplinereglementen. 
 
Artikel 16 - Technisch Afgevaardigde 

In de disciplines Samengesteld Mennen, Eventing, Endurance en Mendurance wordt een Technisch Afgevaardigde 
aangewezen. De taken en verantwoordelijkheden van de Technisch Afgevaardigde zijn opgenomen in de 
desbetreffende disciplinereglementen. 
 
Artikel 17 – Hoofdhinderniswaarnemer 

De taken en verantwoordelijkheden van de Hoofdhinderniswaarnemer zijn omschreven in de desbetreffende 
disciplinereglementen. 
 
Artikel 18 - Ringmeester  

1. Door de wedstrijdorganisatie kan een ringmeester te worden aangesteld.  
2. De ringmeester is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de ring en draagt er zorg voor, dat het 

programma zoveel mogelijk wordt afgewerkt op de tijden, die in het programma of in het tijdschema zijn 
vermeld. 

3. De ringmeester zorgt voor het opstellen van paarden in de ring bij het voorstellen en indien van toepassing 
bij de prijsuitreiking. 

4. De ringmeester ziet erop toe, dat uitsluitend deelnemers (eventueel vergezeld van een begeleider bij het 
verkennen van het parcours) en de in functie zijnde officials zich in de ring bevinden. 

5. Bij rubrieken in de discipline Aangespannen Sport ziet de ringmeester erop toe, dat de begeleiders/helpers 
van de deelnemers zodanig worden opgesteld dat hun aanwezigheid niet hinderlijk is voor de juryleden en 
het publiek. 

6. De ringmeester is gehouden de instructies van de juryleden op te volgen. 
7. De ringmeester heeft geen bemoeienis met de beoordeling van de juryleden. 
 
Artikel 19 - Omroeper  

De omroeper maakt de door de jury vastgestelde resultaten van een deelnemer c.q. de deelnemers bekend. Hij 
dient zich daarbij te houden aan de instructies van (de voorzitter van) de jury. 
 
 
HOOFDSTUK 4 - VETERINAIRE BEPALINGEN, VERPLICHTINGEN EN FUNCTIES 

 
Artikel 20 – Algemeen 

Leden zijn gehouden de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren en de daaruit voortvloeiende regelgeving met 
betrekking tot paarden na te leven. 
 
Artikel 21 - Wedstrijdorganisatie 

1. Een wedstrijdorganisatie is verplicht voor wedstrijden, die worden verreden onder auspiciën van de KNHS, 
een Behandelend Dierenarts aan te stellen. Wanneer dit niet mogelijk is dient deze oproepbaar te zijn. 

2. De wedstrijdorganisatie dient een voldoende gekwalificeerd persoon aan te wijzen om de Behandelend 
Dierenarts te assisteren. 

3. De wedstrijdorganisatie verstrekt de Behandelend Dierenarts, wanneer deze aanwezig is op het 
wedstrijdterrein, indien nodig een band of een kaart waardoor deze persoon herkenbaar is en waarmee deze 
persoon overal toegang heeft. 

4. In de disciplines Eventing, Samengesteld Mennen, Endurance en Mendurance is de wedstrijdorganisatie 
verplicht één of meer Wedstrijddierenartsen aan te stellen. 

5. Een wedstrijdorganisatie is bevoegd, indien naar haar oordeel de aard en omvang van een wedstrijd of 
situatie daartoe aanleiding geeft, een uit dierenartsen bestaande commissie te vormen, onder 
voorzitterschap van de Wedstrijddierenarts. 
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6. Indien tijdens een wedstrijd ten behoeve van de deelnemers stalling wordt verzorgd, dient de 
wedstrijdorganisatie ervoor zorg te dragen, dat aan de aan stallen te stellen hygiënische voorwaarden is 
voldaan, de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en dat de stallen vóór de aankomst en na het 
vertrek van de paarden schoon worden gemaakt. 

7. Voor zover van toepassing dient de wedstrijdorganisatie zorg te dragen voor een in kwantitatief en kwalitatief 
opzicht voldoende aanwezige voorraad voer, strooisel, water en voor een goede opslag ervan. Voorts dient 
de wedstrijdorganisatie zorg te dragen voor zindelijkheid en hygiëne op het stalterrein, alsmede voor een 
goede regeling voor het verwijderen van mest. 

8. De wedstrijdorganisatie treft voor aanvang van de wedstrijd de nodige voorzieningen om gestorven of ernstig 
gewonde paarden uit de wedstrijdring of van het wedstrijdterrein te kunnen afvoeren. Er dient een scherm 
aanwezig te zijn waarmee een gewond of gestorven paard aan het zicht van het publiek kan worden 
onttrokken. Verder dient in voornoemde gevallen te worden gehandeld conform het protocol ‘Ernstig gewond 
of gestorven paard’ (bijlage 2). 

9. De wedstrijdorganisatie is gehouden om, op verzoek van de Federatievertegenwoordiger, een privé-
dierenarts de toegang tot het wedstrijdterrein te ontzeggen indien hij in strijd handelt met de bepalingen van 
dit reglement. 

10. Verplichtingen voor wedstrijdorganisaties met betrekking tot controles op ongeoorloofde middelen bij 
paarden zijn opgenomen in het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard. 

 
Artikel 22 - Behandelend Dierenarts 

1. De Behandelend Dierenarts is door de wedstrijdorganisatie aangesteld om bij ongevallen, ongelukken, 
ziekten en andere calamiteiten diergeneeskundige hulp te verlenen. 

2. De Behandelend Dierenarts dient permanent aanwezig te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, dient de 
Behandelend Dierenarts oproepbaar te zijn. 

3. De Behandelend Dierenarts is adviseur in veterinaire zaken voor de wedstrijdorganisatie, de 
Federatievertegenwoordiger, de jury en de deelnemers. 

4. De Behandelend Dierenarts neemt aangaande veterinaire handelingen zelfstandig een besluit. Hij stelt 
hiervan direct de (voorzitter van de) jury in kennis. 

5. Indien naar het oordeel van de Behandelend Dierenarts de wedstrijdorganisatie onvoldoende aandacht 
besteedt aan aangelegenheden van veterinaire aard, stelt hij hiervan direct de Federatievertegenwoordiger 
op de hoogte. 

6. De functie van Behandelend Dierenarts is niet verenigbaar met de functie van Wedstrijddierenarts. 
7. De Behandelend Dierenarts behandelt tijdens een wedstrijd op verzoek van de deelnemer diens paard. 
8. Alle bijzonderheden van veterinaire aard, die zich tijdens de wedstrijd hebben voorgedaan, worden (op 

verzoek van de Behandelend Dierenarts) vermeld in het rapport van de Federatievertegenwoordiger. 
9. Wanneer een paard op het wedstrijdterrein een behandeling heeft ondergaan dient de Behandelend 

Dierenarts de identiteit van het paard vast te stellen. Dit wordt gerapporteerd aan de 
Federatievertegenwoordiger, die dit opneemt in zijn rapportageformulier aan de KNHS.  

10. Indien het welzijn van een paard dit vereist, is de Behandelend Dierenarts bevoegd het paard te 
euthanaseren conform de bepalingen van het protocol ‘Ernstig gewond of gestorven paard’ (bijlage 2).  

11. Wanneer een paard voor of tijdens een wedstrijd een behandeling heeft ondergaan adviseert de 
Behandelend Dierenarts de (voorzitter van de) jury of het verantwoord en toegestaan is, dat met het 
desbetreffende paard (verder) wordt deelgenomen aan de wedstrijd. 

12. Het overlijden van een paard dient door de behandeld Dierenarts te worden vastgesteld zoals het Protocol 
‘Ernstig gewond of gestorven paard’, bijlage 2 van dit reglement, voorschrijft.  

 
Artikel 23 - Controlerend Dierenarts 

1. Een Controlerend Dierenarts is door de KNHS als official aangesteld om controles uit te voeren conform 
hetgeen is bepaald in het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard. 

2. De functie van Controlerend Dierenarts is niet verenigbaar met een andere functie tijdens eenzelfde 
wedstrijd. 

3. De taken en bevoegdheden van een Controlerend Dierenarts zijn opgenomen in het Reglement 
Ongeoorloofde Middelen voor het Paard. 

 
Artikel 24 – Wedstrijddierenarts 

1. In de disciplines Samengesteld Mennen, Eventing, Endurance en Mendurance is de wedstrijdorganisatie 
verplicht één of meer Wedstrijddierenartsen aan te stellen, die de veterinaire keuringen verzorgen voor, 
tijdens en na de wedstrijd. 

2. Het doel van een veterinaire keuring is ervoor te zorgen, dat alleen paarden aan de wedstrijd deelnemen 
die gezond, voldoende fit en vrij van verwondingen, drukkingen en/of andere het paard belemmerende 
kwetsuren zijn. 

3. Een Wedstrijddierenarts is official van de KNHS wanneer hij als zodanig door het KNHS-bestuur is benoemd, 
voorkomt op de KNHS-officiallijst en in het bezit is van een door de KNHS verstrekt identificatiebewijs. Deze 
functie mag in dit geval niet gecombineerd worden met de functie van Behandelend Dierenarts of enige 
andere functie. 

4. Veterinaire keuringen dienen volgens het gestelde in het desbetreffende disciplinereglement door de 
Wedstrijddierenarts, dan wel onder diens leiding, plaats te vinden. 

5. De Wedstrijddierenarts is gerechtigd om taken te delegeren, maar behoudt de eindverantwoordelijkheid. 
6. Voor de keuring dient door de Wedstrijddierenarts de identiteit van het paard te worden vastgesteld aan de 

hand van het bij het paard behorende paspoort. 
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7. Wanneer het paardenpaspoort niet overlegd kan worden, wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) 
deelname aan de wedstrijd. 

8. Indien het paard naar het oordeel van de Wedstrijddierenarts niet in staat is aan de wedstrijd deel te nemen, 
meldt de Wedstrijddierenarts dit aan de jury. 

9. Een besluit, betrekking hebbend op het (verder) kunnen deelnemen van een combinatie, span en/of paard, 
wordt genomen door (de voorzitter van) de jury, op advies van de Wedstrijddierenarts. 

10. Voor de discipline specifieke en/of aanvullende taken en bevoegdheden van een Wedstrijddierenarts wordt 
verwezen naar het van toepassing zijnde disciplinereglement. 

 
Artikel 25 - Privé-dierenarts 

1. Het is een deelnemer toegestaan zijn paard op de wedstrijddag te doen behandelen door een privé-
dierenarts. 

2. De privé-dierenarts verricht zijn werkzaamheden zodanig, dat de voortgang van de wedstrijd daarvan geen 
hinder ondervindt. 

3. Een privé-dierenarts is uitsluitend bevoegd op de wedstrijddag op het wedstrijdterrein diergeneeskundige 
behandelingen te verrichten wanneer hij zich van tevoren samen met de deelnemer heeft gemeld bij de 
Behandelend Dierenarts en heeft overlegd welke behandeling hij wil gaan uitvoeren. 

4. De wedstrijdorganisatie kan de privé-dierenarts aanwijzingen geven met betrekking tot het tijdstip en de 
locatie waar de behandeling dient te worden uitgevoerd. 

5. Voor de beroepsmatige verhouding tussen de Behandelend Dierenarts en de privé-dierenarts is de Code 
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing. 

 
Artikel 26 – Deelnemer 

1. De deelnemer is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij het paard rijdt of ment. 
2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de conditie en de gezondheidstoestand van zijn paard waarmee hij 

aan een wedstrijd deelneemt. 
3. De deelnemer is verantwoordelijk voor een in diergeneeskundig opzicht verantwoord gebruik en adequate 

diergeneeskundige behandeling van zijn paard. 
4. De deelnemer verleent alle medewerking aan een diergeneeskundige behandeling indien de Behandelend 

Dierenarts of de Wedstrijddierenarts dit noodzakelijk acht. 
5. Het staat de deelnemer vrij om niet de Behandelend Dierenarts, maar zijn privé-dierenarts de behandeling 

van zijn paard op het wedstrijdterrein te laten uitvoeren. 
6. De kosten van de veterinaire behandeling van een paard dienen door de deelnemer te worden voldaan. 
7. Een deelnemer mag gebruik maken van een oornetje en/of neusnetje bij het paard tijdens de wedstrijd, 

wanneer: 
a. het neusnetje uitsluitend de neus van het paard bedekt; het bit (of in de klasse Z1 en hoger de stang 

en trens) moet (moeten) zichtbaar zijn. Daarbij geldt dat het netje niet mag knellen; 
b. het oornetje de ogen van het paard niet bedekt of irriteert, het orenspel niet belemmerd wordt en het 

oriëntatievermogen niet wordt beïnvloed. 
c. Het gebruik van een oornetje en/of neusnetje kan op ieder moment door een official onderzocht 

worden. Wanneer er onjuist gebruik van wordt gemaakt, kan een official overgaan tot het uitsluiten 
van de combinatie. Wanneer het onjuiste gebruik in strijd is met de Gedragscode Welzijn van het 
Paard (en als wreedheid kan worden aangemerkt) volgt diskwalificatie en wordt dit aan de KNHS 
gerapporteerd. 

 
 
HOOFDSTUK 5 - REGISTRATIE PERSOON 

 
Artikel 27 - Registratie gegevens KNHS-lid 

1. De KNHS registreert de personalia en contactgegevens van het lid. Om een startpas aan te kunnen vragen 
dient een sporter lid te zijn van een lidvereniging van de KNHS of een les- of pensionstalovereenkomst te 
hebben met een FNRS-bedrijf. 

2. - 
3. Het is mogelijk lid te zijn van meer lidverenigingen. Wanneer aan (onderlinge) wedstrijden wordt 

deelgenomen kan een KNHS-lid uitsluitend voor één lidvereniging op (onderlinge) wedstrijden uitkomen met 
uitzondering van:  
a. Ponyruiters mogen tot het einde van het jaar waarin zij de 18-jarige leeftijd bereiken voor een 

ponyvereniging en een paardenvereniging uitkomen. 
b. Indien een lidvereniging een bepaalde discipline statutair niet kan aanbieden is het toegestaan voor 

meer lidverenigingen uit te komen op wedstrijden. 
4. Wanneer aan wedstrijden wordt deelgenomen, dienen de bepalingen in de diverse disciplinereglementen 

met betrekking tot de minimum leeftijd van een deelnemer en de verplichting tot het hebben van een startpas 
in acht genomen te worden. 

5. De KNHS-kampioenschappen zijn open voor alle KNHS-leden, ongeacht hun nationaliteit en woonplaats. 
Deelname aan Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend mogelijk voor leden met de Nederlandse 
nationaliteit. 

 
 
HOOFDSTUK 6 - REGISTRATIE PAARD 

 
Artikel 28 - Wettelijke bepalingen 
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1. Aan wedstrijden mag alleen worden deelgenomen met paarden, die conform de Regeling identificatie en 
registratie van dieren zijn geïdentificeerd en geregistreerd. 

2. Een lid, dat deelneemt aan wedstrijden onder auspiciën van de KNHS met een paard met een buitenlands 
paardenpaspoort, dient er conform de hiertoe wettelijk vastgestelde bepalingen voor te zorgen, dat het 
paard conform een wettelijk goedgekeurde identificatiemethode is geregistreerd is en geïdentificeerd kan 
worden. 

3. Een deelnemer is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van een door hem uit te brengen 
paard, zodra op zijn naam een startpas voor dit paard wordt aangevraagd. 

 
Artikel 29 - Sportgerelateerde bepalingen 

1. De KNHS registreert de stamboek- en sportnaam en de identificatie- en registratiegegevens van een paard. 
Om een paard te kunnen registreren is door de KNHS een procedure opgesteld die moet worden gevolgd. 
Met een paard, dat niet is geregistreerd bij de KNHS, kan niet worden deelgenomen aan KNHS-wedstrijden. 

2. Een paard mag slechts onder één sportnaam bij de KNHS geregistreerd staan, ook al worden met dit paard 
meer combinaties/spannen gevormd. 

3. Een deelnemer is verplicht elke naamswijziging van een op zijn naam geregistreerd paard aan de KNHS 
door te geven. Onder het wijzigen van de sportnaam van een paard wordt ook het toevoegen of weglaten 
van een voor- of achtervoegsel verstaan. 

4. Het toekennen van de naam ‘Olympic’ als naam of onderdeel van de naam van een paard is voorbehouden 
aan het KNHS-bestuur. 

5. Het KNHS-bestuur heeft het recht een opgegeven naam(-swijziging) te weigeren. 
 
Artikel 30 - Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden 

1. Alvorens aan KNHS-wedstrijden kan worden deelgenomen met een pony, dient de pony volgens het 
gestelde in dit artikel te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De 
KNHS-ponymeter registreert de gemeten hoogte in het paardenpaspoort. 

2. De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de sport wordt ingedeeld. 
De KNHS kent vijf categorieën: 

 Categorie A: stokmaat tot 117 cm; 

 Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm; 

 Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm; 

 Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,9 cm; 

 Categorie E: stokmaat van 149 cm tot en met 156,9 cm. 

 Bij pony’s, die zijn beslagen, wordt na de meting door de KNHS-ponymeter één centimeter 
afgetrokken van de gemeten hoogte. 

3. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door 
een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. 

4. Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd (weer) in de sport uitgebracht 
worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een 
KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. Het resultaat van deze meting 
wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort geregistreerd. 

5. Indien de pony op grond van het resultaat van een reguliere meting in de periode tussen 1 januari en 1 april 
in een andere categorie wordt ingedeeld, dient uiterlijk 1 april van het betreffende jaar in de nieuwe categorie 
te worden gestart. Indien een pony op grond van een reguliere meting in de periode tussen 1 april en 1 
januari in een andere categorie wordt ingedeeld, dient per direct in de nieuwe categorie te worden gestart. 

6. De KNHS-ponymeter stelt vast waar de meting plaatsvindt. Wanneer de KNHS-ponymeter de pony en/of de 
omstandigheden ongeschikt vindt voor meting vanwege het onjuist voorbrengen, ongeschikte 
omstandigheden van terrein of omgeving of om welke andere reden dan ook, zal hij de aanvrager of diens 
vertegenwoordiger meedelen, dat de pony op een ander moment en onder de juiste condities zal worden 
gemeten. Het is verboden het resultaat van de officiële vaststelling van de stokmaat van een pony -alsmede 
de registratie ervan- te beïnvloeden. 

7. Teneinde de identiteit van de ter meting aangeboden pony (met behulp van een transponderlezer) vast te 
stellen dient de aanvrager voor de meting het paardenpaspoort te overleggen. Wanneer het 
paardenpaspoort niet kan worden overgelegd, kan geen meting plaatsvinden. 

8. Tegen het resultaat van een reguliere meting kan door of namens het lid schriftelijk beroep worden ingediend 
bij het KNHS-bestuur. De kosten van de beroepsmeting zijn opgenomen in de Tarievenlijst. De wijze waarop 
de beroepsmeting dient te geschieden is vastgelegd in lid 10 van dit artikel. In geval een beroepsmeting 
leidt tot een wijziging van categorie komen de kosten voor rekening van de KNHS. De pony dient per direct 
in de nieuwe categorie te worden gestart. 

9. De KNHS kan steekproefsgewijs pony’s aanwijzen voor een hermeting. De wijze waarop de hermeting dient 
te geschieden is vastgelegd in lid 10 van dit artikel. De kosten van deze hermeting zijn te allen tijde voor de 
KNHS. De pony dient bij wijziging van categorie per direct in de nieuwe categorie te worden gestart. 

10. Een hermeting of beroepsmeting van een pony wordt uitgevoerd op een door de KNHS vastgestelde locatie 
door twee door de KNHS aangewezen ponymeters, niet zijnde de ponymeter die de laatste meting heeft 
verricht. Deze meting kan namens de KNHS worden bijgewoond door een waarnemer. Daarnaast mag het 
lid met een vertegenwoordiger bij deze meting aanwezig zijn. Het resultaat van deze meting is bindend voor 
alle partijen. 

11. Wanneer een verzoek tot hermeting wordt gedaan conform het gestelde in artikel 47 lid 9, vindt de hermeting 
plaats zoals is beschreven in lid 10 van dit artikel. De kosten voor de hermeting zijn te allen tijde voor de 
KNHS. De pony dient bij wijziging van categorie per direct in de nieuwe categorie te worden gestart. 
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12. De KNHS kan steekproefsgewijs pony’s op wedstrijden hermeten. Bij het hermeten op een wedstrijd moet 
een marge van 2 cm aangehouden worden in vergelijking met een reguliere meting. 
a. De KNHS zal hiervoor locaties aanwijzen waarbij het overige uit lid 6 onverminderd van toepassing 

blijft. 
b. De hermeting zal worden gedaan door twee ponymeters welke onafhankelijk van elkaar meten. 
c. Wanneer een pony is beslagen, zal de pony met hetzelfde beslag als tijdens de betreffende wedstrijd 

worden gemeten. 
d. Wanneer het noodzakelijk is om het beslag te vervangen na de wedstrijd, mag dit pas na de 

beoordeling van de KNHS-ponymeters. De ponymeter zal de KNHS hiervan schriftelijk op de hoogte 
brengen. 

e. Indien een pony te groot of te klein wordt bevonden voor de categorie waarin deze is ingedeeld, dan 
dient deze per direct in de nieuwe categorie te worden gestart. 

f. Tegen het resultaat van deze meting kan beroep worden aangetekend zoals beschreven staat in  
lid 8. Bij deze beroepsmeting vervalt de marge van 2 cm.  

13. Alvorens met een pony kan worden deelgenomen aan menwedstrijden dient de pony tenminste eenmaal te 
zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De KNHS-ponymeter 
registreert de gemeten schofthoogte in het paardenpaspoort. Voor pony’s met een schofthoogte tussen de 
137 cm t/m 156,9 cm geldt, dat zij conform het gestelde in lid 3 van dit artikel tot en met het achtste levensjaar 
gemeten dienen te worden. 

14. Wanneer een pony uitsluitend wordt uitgebracht in de discipline Endurance behoeft niet te worden voldaan 
aan het gestelde in dit artikel. 

15. Alle meetresultaten dienen binnen 48 uur na de betreffende meting(en) door de betreffende KNHS-
ponymeter(s) op de daarvoor bestemde formulieren aan de KNHS te worden doorgegeven. 

16. Indien een pony na 1 januari 2020 gemeten is door de FEI, conform de FEI-procedure, wordt deze meting 
door de KNHS overgenomen voor deelname aan KNHS-wedstrijden. Alle  overige bepalingen in dit artikel 
blijven onverminderd van kracht. 

17. Tijdens een (her)meting kan nader onderzoek plaatsvinden of getracht is of getracht wordt de officiële 
vaststelling van de stokmaat van de pony te beïnvloeden middels toediening van middelen dan wel op 
andere wijze. Aan dit onderzoek zal te allen tijde medewerking dienen te worden verleend door de aanvrager 
of diens vertegenwoordiger. 

 
Artikel 31 – Sportbrief 

Tijdens wedstrijden kan het onderzoeken van het hart van een paard deel uitmaken van de veterinaire keuring. 
1. Wanneer de Wedstrijddierenarts tijdens een keuring hartafwijkingen (hartruis of onregelmatigheid) bij een 

paard vaststelt kan de deelnemer gevraagd worden door de Wedstrijddierenarts om een Sportbrief te laten 
opstellen conform het gestelde in lid 2 van dit artikel. 

2. Een Sportbrief betreffende de cardiologie mag uitsluitend worden afgegeven door een geregistreerd 
Specialist Inwendige Ziekten van het Paard of een geregistreerd Specialist Veterinaire Diagnostische 
Beeldvorming indien deze van oordeel is, dat de hartafwijking een verantwoorde deelname aan wedstrijden 
niet in de weg staat.  

3. De jury beslist te allen tijde op advies van de Wedstrijddierenarts of met het paard (verder) aan de wedstrijd 
kan worden deelgenomen. Het kunnen overleggen van een Sportbrief is geen garantie voor het (verder) 
kunnen deelnemen aan een wedstrijd. 

4. Wanneer door de Wedstrijddierenarts aan een deelnemer is gevraagd een Sportbrief te laten opstellen dient 
deze dit te melden aan de Federatievertegenwoordiger, die hiervan melding maakt in zijn rapport aan de 
KNHS onder vermelding van de gegevens van de deelnemer en diens paard. Het KNHS-bestuur kan de 
deelnemer verplichten een Sportbrief te laten opstellen, alvorens wordt deelgenomen aan een volgende 
wedstrijd. 

5. Wanneer de deelnemer opnieuw wordt gerapporteerd wegens het gestelde in lid 1 en 4 van dit artikel, wordt 
dit aangemerkt als administratief verzuim. 

6. Wanneer de deelnemer voor een derde of volgende keer wordt gerapporteerd wegens het gestelde in lid 1 
en 4 van dit artikel, is sprake van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en kan het KNHS-bestuur 
hiervan opgave doen bij de Aanklager conform de bepalingen van het Tuchtreglement. 

 
 
HOOFDSTUK 7 - AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDDOCUMENTEN 

 
Artikel 32 – Algemeen 

De KNHS legt gegevens van een lid vast in relatie tot een geregistreerd paard. 
1. Combinaties, die deelnemen aan KNHS-wedstrijden, dienen bij de KNHS te zijn ingeschreven onder één 

combinatie- en/of spannummer. Dit nummer heeft betrekking op het lid en diens paard(en).  
2. Startpassen dienen volgens de door de KNHS vastgestelde procedure te worden aangevraagd.  
3. Alvorens een startpas kan worden aangevraagd dient het paard te zijn geregistreerd bij de KNHS conform 

het gestelde in artikel 29 van dit reglement. 
4. De startpasaanvraag moet door de KNHS zijn ontvangen alvorens met het desbetreffende paard kan worden 

gestart. 
5. Een startpas blijft eigendom van de KNHS.  
6. Het lid, dat een paard wil uitbrengen op KNHS-wedstrijden, is ervoor verantwoordelijk dat de gevraagde 

gegevens bij de startpasaanvraag juist en volledig zijn en dient te controleren of deze gegevens ook juist op 
de startpas vermeld zijn. 



 

     

Algemeen Wedstrijdreglement 2021  16 – 35 

7. Wanneer een startpas wordt aangevraagd en door het lid en/of diens paard is in het buitenland deelgenomen 
aan (inter)nationale wedstrijden, dan dient tevens een verklaring aan de KNHS overlegd te worden van de 
resultaten van het lid en/of diens paard, afgegeven door de (inter)nationale federatie van het land waar aan 
wedstrijden is deelgenomen (ook als geen sportklasseringen zijn behaald), of –wanneer van toepassing– 
afgegeven door de FEI. Het lid is er voor verantwoordelijk, dat aan deze bepaling wordt voldaan. 

8. Een startpas wordt automatisch verlengd tot het moment, dat de KNHS van de houder of diens vereniging 
een schriftelijke afmelding ontvangt. 

9. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op leden, die uitsluitend deelnemen aan wedstrijden 
in de disciplines Voltige, Endurance en Mendurance. Voor die specifieke bepalingen wordt verwezen naar 
de disciplinereglementen. 

10. Het starten met een hengst is toegestaan volgens de bepalingen in de onderstaande tabel.  
 

Voorwaarden starten met 

hengst 
Paard/pony 

Leeftijd 

deelnemer* 
Sportstand (geklasseerd) 

Dressuur 

springen 

eventing 

Pony  12 jaar 
L2 dressuur of L springen of M eventing of klasse 

2 endurance 

Paard 14 jaar 
L2 dressuur of L springen of M eventing of klasse 

2 endurance 

Mennen 

Pony 12 jaar X 

Paard 14 jaar X 

Endurance 
X 14 jaar 

Klasse 2 of L2 dressuur of L-springen of M 

eventing 

Mendurance X 16 jaar Klasse 2 

Voltige X X X 

Aangespannen sport X X X 

Horseball X X X 

 *leeftijd moet bereikt worden in het betreffende kalenderjaar. 

 X = geen beperking 

 
Artikel 33 – Periodelicentie/evenementenlicentie voor deelname van wedstrijden in Nederland 

1. Het is deelnemers wonend in het buitenland toegestaan om met een door de KNHS afgegeven 
evenementenlicentie of periodelicentie deel te nemen aan KNHS-wedstrijden. Door deelname conformeert 
de deelnemer zich aan alle (wedstrijd)reglementen en de statutaire rechten en plichten, die van toepassing 
zijn op KNHS-leden. 
a. De periodelicentie is 6 weken geldig en wordt maximaal 4 maal per jaar verstrekt. 
b. De evenementenlicentie is geldig voor 1 evenement en kan meerdere keren per jaar worden 

aangevraagd. 
c. Bij de aanvraag van de licentie dient een verklaring van de sportgegevens van de aanvrager te 

worden gevoegd, afgegeven door de nationale federatie waarvan de sporter lid is. 
d. Houders van de licentie hoeven voor de te starten paarden geen startpas aan te vragen maar zijn in 

het bezit van een door de KNHS afgegeven schriftelijke verklaring. Het aantal te starten paarden en 
het aantal starts is niet gelimiteerd. 

e. De houder van de licentie is vrij om te starten in alle klassen mits deze niet hoger is dan de hoogste 
klasse waarin gestart is volgens de verklaring afgegeven door de nationale federatie zoals gevraagd 
in lid c. De te starten paarden hoeven niet bij de KNHS geregistreerd te zijn en behaalde resultaten 
worden niet geregistreerd. 

f. De kosten voor een licentie zijn opgenomen in de Tarievenlijst. 
g. De licentie wordt verstrekt wanneer de kosten hiervoor door de KNHS zijn ontvangen. 
h. Deelnemers met een evenementenlicentie of periodelicentie komen niet in aanmerking voor het rijden 

van kampioenschappen of selecties hiervoor. 

Artikel 34 - Gastlicentie voor deelname aan wedstrijden in Nederland 

1. Het is deelnemers met een buitenlandse nationaliteit toegestaan om met een door de KNHS afgegeven 
gastlicentie deel te nemen aan KNHS-wedstrijden. Door deelname conformeert de deelnemer zich aan alle 
(wedstrijd)reglementen en de statutaire rechten en plichten, die van toepassing zijn op KNHS-leden. 
a. Gastlicentiehouders moeten net als KNHS-leden per paard een (gelimiteerde of ongelimiteerde) 

startpas aanvragen.  
b. De registratiekosten voor een gastlicentie zijn opgenomen in de Tarievenlijst. 
c. De startpas wordt verstrekt wanneer de kosten hiervoor door de KNHS zijn ontvangen. 
d. Met een startpas behaalde resultaten worden geregistreerd. 
e. Bij de aanvraag van een startpas door een gastlicentiehouder dient een verklaring van de 

sportgegevens van de aanvrager te worden gevoegd, afgegeven door de nationale federatie waarvan 
de sporter lid is. Indien het paard niet bij de KNHS geregistreerd is dienen de sportgegevens van het 
paard ook te worden toegevoegd. 
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f. Deelnemers met een gastlicentie komen niet in aanmerking voor het rijden van kampioenschappen 
of selecties hiervoor. 

 
 
 
 
Artikel 35 - Permission voor deelname aan wedstrijden in het buitenland 

1. Het is KNHS-leden toegestaan om met een licentie, afgegeven door de KNHS, deel te nemen aan nationale 
wedstrijden, georganiseerd door een buitenlandse nationale federatie in de disciplines dressuur, springen, 
eventing en mennen.  
a. Een permission dient door een KNHS-lid bij de KNHS te worden aangevraagd en is voor één land 

gedurende één kalenderjaar onbeperkt geldig. Het tarief van deze permission is opgenomen in de 
Tarievenlijst.  

b. De nationale federatie van het land waar een KNHS-lid aan nationale wedstrijden wil deelnemen, kan 
aan het verstrekken van een gastlicentie kosten verbinden of aanvullende eisen stellen. 

c. Resultaten, die worden behaald tijdens deelname aan wedstrijden die worden georganiseerd door 
een buitenlandse nationale federatie, komen niet voor registratie in aanmerking. 

 
 
HOOFDSTUK 8 – VERVALLEN 
 
 
HOOFDSTUK 9 - INSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD 

 
Artikel 38 - Wijze van inschrijven 

1. Inschrijven bij een wedstrijdorganisatie: 
a. Een deelnemer dient zich digitaal in te schrijven volgens de daarvoor door de KNHS voorgeschreven 

procedure die zal worden gepubliceerd op de KNHS-website waarbij digitale inschrijvingen bindend 
zijn. 

b. Het is verboden gegevens, die op een protocol, uitslagenlijst of op het inschrijfformulier zijn vermeld, 
door of namens de deelnemer te wijzigen met uitzondering van de adresgegevens van de deelnemer. 

c. Op een hors concours-start (HC) zijn alle reglementaire bepalingen –waaronder dit artikel– van 
toepassing. 

 
Artikel 39 - Inschrijven voor een wedstrijd 

1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het inschrijven voor de rubrieken van een wedstrijd en het starten in 
de juiste klasse, zoals is bepaald in de desbetreffende disciplinereglementen. 

2. Het uitkomen met een paard in een rubriek waarin de deelnemer niet startgerechtigd is wordt gezien als een 
administratief verzuim. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS een administratieve of een andere 
maatregel nemen volgens de Wedstrijdtarievenlijst. Gewonnen prijzen vervallen aan de 
wedstrijdorganisatie. 

3. Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven, maar vóór deelname aan die wedstrijd en na het sluiten 
van de inschrijfdatum moet promoveren of degraderen, dient de deelnemer aan te tonen aan de 
wedstrijdorganisatie, dat hij in een hogere of lagere klasse dient te starten. Wanneer deze mogelijkheid door 
de wedstrijdorganisatie niet geboden kan worden, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld terug. 

4. Het inschrijven voor en/of het starten door dezelfde deelnemer tijdens twee verschillende wedstrijden op 
één dag is toegestaan wanneer dit met verschillende paarden gebeurt. Aan de overige in dit reglement 
opgenomen wedstrijdbepalingen, waaronder het tijdig aanwezig zijn en het persoonlijk in ontvangst nemen 
van prijzen, dient tijdens beide wedstrijden te worden voldaan. Indien de deelnemer in gebreke blijft vervallen 
de gewonnen prijzen aan de wedstrijdorganisatie. 

5. Een paard (waarmee één of meer combinaties kan worden gevormd) mag per dag op één wedstrijd worden 
uitgebracht. 

6. De controle op startgerechtigdheid vindt niet plaats op een wedstrijd door officials, maar wordt voorafgaand 
aan of na de wedstrijd door de KNHS gedaan. 

 
Artikel 40 - Aantal starts per combinatie / paard 

1. Indien er voor deelnemers een maximum aantal starts per rubriek of per wedstrijd geldt dan wordt dit vermeld 
in het vraagprogramma of het desbetreffende disciplinereglement. 

2. Een combinatie die op een wedstrijddag de winstpuntengrens bereikt op basis waarvan men een klasse 
hoger mag starten, kan tijdens diezelfde wedstrijddag tevens een klasse hoger starten indien de 
wedstrijdorganisatie deze mogelijkheid geeft. 

3. Op een wedstrijddag mag een paard, al dan niet met dezelfde deelnemer maximaal 4 keer worden gestart 
met de volgende beperkingen; 
a. Dressuur: een combinatie mag maximaal 2 keer starten (exclusief Kür op muziek, afdelingsdressuur 

en/of finale). Indien een paard met 2 verschillende deelnemers start mag deze maar met 1 deelnemer 
aan de Kür op muziek, afdelingsdressuur en/of finale deelnemen. 

b. Springen: een paard mag maximaal 2 keer worden gestart (exclusief barrage en/of finale). Indien een 
paard met 2 verschillende deelnemers start mag deze maar met 1 deelnemer aan de finale 
deelnemen. 

c. Een combinatie mag maar 1 keer uitkomen in dezelfde rubriek. 
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4. Start een paard tweemaal met verschillende deelnemers in de discipline Dressuur, dan moet tussen de twee 
starts een tijdverschil liggen van tenminste 30 minuten. 

5. In de disciplines Eventing, Endurance, Mendurance en in de Samengestelde Mensport mag een paard maar 
door één deelnemer in maximaal 1 rubriek worden uitgebracht op een wedstrijd. 
 
 
 

Artikel 41 - Dispensatie op medische gronden 

1. De KNHS kan dispensatie verlenen op de bepalingen in het desbetreffende (discipline)reglement aan 
deelnemers met een tijdelijke blessure. De uitspraak is bindend en termijngebonden. 

2. Deelnemers met een langdurige lichamelijke of visuele beperking dienen geclassificeerd te worden waarna 
dispensatie op de reglementaire bepalingen kan volgen voor een andere wijze van optoming, kleding of 
overige voorzieningen, voortvloeiend uit de aard van de beperking. 

3. De KNHS kan in zeer uitzonderlijke gevallen dispensatie verlenen met betrekking tot medicatiegebruik bij 
paarden. De uitspraak is bindend en termijngebonden. 

4. Op grond van lichamelijke beperkingen van een paard wordt geen dispensatie verleend. 
5. Wanneer een paard vanwege een blessure, verwonding, drukking en/of andere al dan niet tijdelijke 

lichamelijke aandoeningen niet conform de reglementaire bepalingen kan worden opgetoomd, wordt 
hiervoor geen dispensatie verleend. 

6. Een dispensatieverzoek moet schriftelijk worden ingediend door het desbetreffende KNHS-lid en moet 
vergezeld gaan van een medische verklaring. 

7. Indien aan een deelnemer dispensatie is verleend ten aanzien van een reglementaire bepaling, dan dient 
de desbetreffende deelnemer te allen tijde een afschrift van deze schriftelijke dispensatie aan een official 
te kunnen tonen. 

8. In alle disciplines is het toegestaan te rijden met een seatsaver.  
 
Artikel 42 - Dispensatie met betrekking tot klasse-indeling (startgerechtigdheid) 

1. Indien een ruiter, een paard of een combinatie een periode niet meer is uitgekomen in de hoogste klasse 
(ook niet Hors Concours) waarin een winstpunt behaald is, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk 
dispensatie aan te vragen om in een lagere klasse ingeschaald te worden dan in de inschalingtabel (in 
de verschillende disciplinereglementen) is vermeld. In de disciplinereglementen is bepaald welke periode 
hiervoor geldt. 

2. Om een andere dan de in lid 1 van dit artikel omschreven reden kan tevens dispensatie worden 
aangevraagd om in een lagere klasse uit te kunnen komen. 

3. Indien aan een deelnemer dispensatie is verleend met betrekking tot klasse-indeling behoeft deze tijdens 
een wedstrijd niet getoond te worden. De controle op startgerechtigdheid wordt door de KNHS 
uitgevoerd. 

 
Artikel 43 - Afmelden voor een wedstrijd / Betalen van inschrijfgeld 

1. Deelnemers, die zich voor of op de in het vraagprogramma vermelde sluitingsdatum van inschrijven 
afmelden, zijn geen inschrijfgelden en opslagen verschuldigd. 

2. Deelnemers die zich na sluitingsdatum van inschrijven afmelden dienen het inschrijfgeld (en wanneer dit in 
het goedgekeurde vraagprogramma is vermeld eventuele opslagen en/of stallinggeld) aan de 
wedstrijdorganisatie te voldoen. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS bij invordering van deze 
gelden een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst.  

3. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven maar niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen dienen zich tot 
uiterlijk 24 uur voor het begin van de wedstrijd schriftelijk af te melden tenzij hiervoor in het vraagprogramma 
een andere procedure en/of een ander tijdstip is aangegeven. Indien een deelnemer niet of niet tijdig op de 
in dit artikel vermelde wijze is afgemeld, kan deze door de wedstrijdorganisatie bij de KNHS worden 
voorgedragen voor een administratieve maatregel. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de 
desbetreffende deelnemer hiervoor een administratieve maatregel opleggen conform de 
Wedstrijdtarievenlijst. 

4. Stallingkosten mogen per dag of dagdeel worden berekend, zoals opgenomen in het goedgekeurde 
vraagprogramma.  

 
 
HOOFDSTUK 10 – VOORSCHRIFTEN 

 
Artikel 44 - Verplichtingen deelnemers 

1. Deelnemers dienen: 
a. zich onder alle omstandigheden correct te gedragen; wangedrag leidt tot diskwalificatie en kan tot 

gevolg hebben dat opgave wordt gedaan bij de Aanklager; 
b. zich niet te onttrekken aan prijsuitreikingen voor zover deze binnen de voorgeschreven tijdlimiet 

plaatsvinden, tenzij de Federatievertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. 
2. In het geval, dat door opzet of nalatigheid niet aan de bepalingen van dit artikel wordt voldaan, is de 

Federatievertegenwoordiger bevoegd deelnemers uit te sluiten of te diskwalificeren en eventueel gewonnen 
prijzen in te houden of terug te vorderen. 

3. Deelnemers moeten op het in het programma vermelde tijdstip of op het door de fungerende ringmeester 
nader vastgestelde en per omroep bekend gemaakte tijdstip in de ring of bij de start aanwezig zijn. 

4. Indien een deelnemer te laat in de wedstrijdring verschijnt of aan de wedstrijd is begonnen voor hem dit is 
toegestaan, kan hij door de jury worden uitgesloten. 
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5. Indien een deelnemer op grond van een door hem gedane onjuiste opgave tot de wedstrijdring is toegelaten, 
dient hij door de jury te worden gediskwalificeerd. 

6. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van een official en/of dienstdoende functionaris tijdens een 
wedstrijd op te volgen.  

7. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de gedragingen op en nabij het wedstrijdterrein van zijn 
begeleider, zijn helper en van andere personen die tot zijn invloedssfeer behoren, waaronder in ieder geval 
begrepen familieleden, vrienden en kennissen. Wangedrag van een van de in de eerste zin genoemde 
personen wordt de deelnemer aangerekend en kan leiden tot een tuchtrechtelijke veroordeling van de 
deelnemer. 

8. Het is deelnemers op straffe van uitsluiting niet toegestaan tijdens het deelnemen aan rubrieken, wedstrijden 
en prijsuitreikingen gebruik te maken van (draadloze) communicatieapparatuur. Deze bepaling is niet van 
toepassing op deelnemers aan wedstrijden in de disciplines Endurance en Mendurance. 

9. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende 
veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt. Uitzonderingen 
en/of nadere uitwerking van deze bepaling voor de overige disciplines staan vermeld in de afzonderlijke 
disciplinereglementen. 

10. Op het wedstrijdterrein mag met een paard uitsluitend worden gewerkt door de deelnemer. Het werken met 
een paard door een ander dan de met dit paard voor de desbetreffende rubriek(en) ingeschreven deelnemer 
is –op straffe van uitsluiting– verboden. Onverminderd het hiervoor bepaalde mogen derden met een paard 
op het oefen- en/of losrijterrein alleen stappen, mits dit aan een lange teugel gebeurt en er met het paard 
niet wordt gewerkt. Aan de verplichting in de lid 9 omschreven hoofdbescherming te dragen dient door 
derden te worden voldaan. Bij Samengestelde Menwedstrijden geldt, dat met het paard/de paarden door 
derden uitsluitend op de officieel aangewezen losrijterreinen mag worden gewerkt. 

11. Het longeren van paarden is uitsluitend toegestaan indien hiervoor voldoende ruimte is of er daartoe een 
speciaal gemarkeerd terreingedeelte bestemd is. In géén geval mogen andere deelnemers als gevolg van 
het longeren worden gehinderd. In de verschillende disciplinereglementen kunnen aanvullende bepalingen 
zijn opgenomen. 

 
Artikel 45 - Hulp van derden 

Elke tussenkomst en/of hulp van buitenaf, gevraagd of ongevraagd, met als kennelijk doel de prestatie van een 
deelnemer en/of diens paard(en) te beïnvloeden, wordt beschouwd als hulp van derden, is verboden en wordt door 
de jury bestraft met uitsluiting. Uitwerkingen hiervan kunnen zijn opgenomen in de desbetreffende 
disciplinereglementen. 
 
Artikel 46 – Wreedheid/Overbodig en publieksonvriendelijk gedrag 

1. Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden op zowel het oefen- als 
het losrijterrein als elders op het wedstrijdterrein. 

2. Onder wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het buitensporig 
aanzetten van vermoeide paarden, het overmatig gebruik van zweep of karwats, een onaanvaardbaar 
scherp of slecht zittend bit, een neusriem waarbij er minder ruimte is tussen neusriem en neusbot dan 1,5cm 
(gemeten aan de bovenzijde midden op de neus), het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik 
van sporen, het gebruik van elektrische apparaten, het ‘barreren’ van het paard, het overgevoelig maken 
van elk gedeelte van het paard, onder andere door het toepassen van scherpe zalf en dergelijke, het onjuist 
toepassen van methoden en/of hulpmiddelen alsmede alle handelingen, die in strijd zijn met de gedragscode 
‘Welzijn van het paard’. 

3. Wanneer een paard op een wedstrijd bloed op de flanken, in de mond, uit de neus of op een andere plek op 
het lichaam heeft (een wond) moet deze worden uitgesloten. Echter voor het onderdeel cross country in de 
discipline eventing en het onderdeel marathon in de discipline samengesteld mennen geldt bij bloed dat dit 
van geval tot geval wordt bekeken. In het geval van een minimale hoeveelheid bloed mag de official na 
onderzoek (eventueel na advies van de dierenarts) besluiten de combinatie niet uit te sluiten. 
Indien door de jury en/of de federatievertegenwoordiger wordt vastgesteld dat bloed het gevolg is van een 
handelwijze, die als wreedheid kan worden aangemerkt, dient de deelnemer in alle gevallen te worden 
gediskwalificeerd. 

4. Wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag dient onmiddellijk te worden gerapporteerd aan de 
Federatievertegenwoordiger en aan de (voorzitter van de) jury. 

5. Het melden van gevallen van wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag door andere 
personen dan officials dient tijdens de wedstrijd te geschieden in aanwezigheid of met een schriftelijke 
verklaring van tenminste één andere getuige. 

6. Een ter zake van wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag geconstateerde overtreding 
tijdens de wedstrijd wordt behandeld door de jury. Deze dient ter plaatse te beslissen, eventueel na een 
advies van de Behandelend Dierenarts of een andere deskundige. Tegen deze beslissing is geen beroep 
mogelijk. Wie schuldig is bevonden wordt gediskwalificeerd. 

7. Overtredingen van dit artikel wordt door de Federatievertegenwoordiger gerapporteerd aan de KNHS met 
vermelding van (de gegevens van) tenminste één getuige. Wanneer van toepassing dient de 
Federatievertegenwoordiger de Behandelend Dierenarts of een andere deskundige te verzoeken een 
uitvoerige verklaring op te stellen. Het KNHS-bestuur of de KNHS-directie kan van de overtreding opgave 
doen bij de Aanklager. 

 
Artikel 47 - Controle op wedstrijddocumenten 
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1. Tijdens KNHS-wedstrijden kan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde 
wedstrijddocumenten met hierin de gevraagde gegevens volgens de onderstaande bepalingen. De 
deelnemer is hiervoor verantwoordelijk. 

2. De deelnemer dient tijdens een KNHS-wedstrijd op verzoek van een official het bij het paard behorende 
paardenpaspoort te tonen met daarin alle gegevens volgens regeling identificatie & registratie van dieren en 
de reglementaire bepalingen. 

3. In het paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan het paard toegediende 
vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza. 
a. De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 

dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee entingen mag het paard 
niet op wedstrijden worden uitgebracht. 

b. Vervolgens dient jaarlijks de vervolgenting te zijn gegeven (voorbeeld: wanneer een paard op 1 
maart 2010 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 maart 2011 plaats te vinden). 

c. Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend. 
d. Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze zijn voorzien van de sticker met 

het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/ batchnummer van de entstof 
ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend), de datum van de enting en de 
handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend. 

e. Wanneer de basisenting en de vervolgentingen voorheen in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn 
vastgelegd, dient de dierenarts de volgende tekst in het paardenpaspoort op te nemen: “the 
vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on: [datum]. Deze Engelse regel 
dient te zijn opgenomen in een FEI-paspoort. Voor paarden met een ander paspoort dan een FEI-
paspoort, volstaat de regel in het Nederlands. Deze regel moet zijn afgetekend en afgestempeld 
door de dierenarts, ongeacht de taal waarin de regel is opgenomen. Voor paarden geboren in het 
jaar 2008 of daarna dienen zowel de basisenting als alle vervolgentingen in het paardenpaspoort te 
zijn vastgelegd. 

4. Wanneer met een pony wordt deelgenomen aan KNHS-wedstrijden dient voorafgaand aan de wedstrijd in 
het paardenpaspoort van de pony een geldig overzicht van de meethistorie te zijn opgenomen, zoals 
omschreven in artikel 30 van dit reglement. 

5. Deelnemers, die het benodigde paardenpaspoort niet op het eerste verzoek (dan wel uiterlijk voor het einde 
van de desbetreffende rubriek) aan de official overleggen, zijn in overtreding. De combinatie wordt 
gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen dient 
te wordt aangegeven op de uitslagenlijst. 

6. Overtreding van de bepalingen van dit artikel wordt aangemerkt als administratief verzuim. Bij overtreding 
van de bepalingen in lid 3 en 4 van dit artikel mag de combinatie op de betreffende wedstrijd wel starten, 
met dien verstande dat starten op een daaropvolgende wedstrijd pas weer is toegestaan nadat alsnog aan 
de administratieve eisen zoals bepaald in lid 3 en 4 is voldaan. Indien in het paardenpaspoort geen enkele 
entinghistorie is opgenomen (het paard is nog nooit geënt) of als de laatste influenza vaccinatie langer dan 
14 maand geleden is, wordt de combinatie gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of 
alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen dient te wordt aangegeven op het protocol en de uitslagenlijst. 

7. Indien overtredingen van toepassing zijn op één of meer paarden van een deelnemer worden deze 
afzonderlijk bestraft. 

8. De Federatievertegenwoordiger (al dan niet mede op verzoek van de jury) of de I&R-controleur vermeldt 
overtredingen van dit artikel in zijn rapport en registreert hierbij het combinatie- of spannummer en het 
persoonsnummer van de desbetreffende deelnemer. 

9. Wanneer een official van mening is, dat een pony –ongeacht of aan het gestelde in artikel 47 lid 4 van dit 
reglement is voldaan en ongeacht de leeftijd van de pony– in een onjuiste categorie is ingedeeld en in die 
categorie wordt uitgebracht op wedstrijden, kan een op de wedstrijd in functie zijnde official de KNHS 
verzoeken om een hermeting. Dit gemotiveerde verzoek dient door tenminste twee op de desbetreffende 
wedstrijd in functie zijnde collega-officials te worden ondertekend onder vermelding van hun gegevens en 
functie. De Federatievertegenwoordiger controleert of de gegevens van de drie betrokken officials duidelijk 
zijn vermeld in zijn rapportage aan de KNHS. De deelnemer mag met de pony (verder) aan de 
desbetreffende wedstrijd deelnemen. De wijze waarop een hermeting dient te geschieden is vastgelegd in 
artikel 30 lid 10 van dit reglement. De hermeting dient binnen een termijn van één maand na het moment 
van de wedstrijd, naar aanleiding waarvan het hiervoor bedoelde verzoek om hermeting is gedaan, plaats 
te vinden. Heeft na de termijn van één maand de hermeting nog niet plaatsgevonden, dan mag vanaf dat 
moment met de betreffende pony door geen enkele deelnemer aan nationale dan wel internationale 
wedstrijden worden deelgenomen tot het moment waarop alsnog de bedoelde hermeting heeft 
plaatsgevonden. Indien de pony op grond van het resultaat van deze hermeting in een andere categorie 
wordt ingedeeld, dient de pony vanaf het moment van de hermeting in de nieuwe categorie te worden 
gestart. Hiermee komt artikel 30, lid 5 te vervallen. Overtreding van deze bepaling wordt gezien als 
administratief verzuim (onterechte deelname aan een wedstrijd). De KNHS kan de desbetreffende 
deelnemer een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst. In het geval de 
deelnemer niet de eigenaar is van de pony, dan heeft de deelnemer de plicht de eigenaar van de pony van 
het voorgaande in kennis te stellen. De wijze waarop een hermeting dient te geschieden is vastgelegd in 
artikel 30 lid 10 van dit reglement. 

 
Artikel 48 – Protesten 

1. Tot uiterlijk 30 minuten na het bekend maken van de einduitslag van de desbetreffende rubriek kan tegen 
een beslissing van een official protest worden ingediend bij de Federatievertegenwoordiger. In gevallen 
waarin het oordeel van de jury is gebaseerd op (de totstandkoming van) een waardering/beoordeling van 
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de verrichting van een deelnemer en/of van diens paard(en) is geen protest mogelijk. Tegen de beslissing 
van de Federatievertegenwoordiger is geen protest mogelijk 

2. Ieder protest dient schriftelijk en met redenen omkleed, verwijzend naar de artikelen waartegen bezwaar 
wordt gemaakt, binnen de in lid 5 van dit artikel voorgeschreven termijn te worden ingediend bij de 
Federatievertegenwoordiger. Uitsluitend de deelnemer, of indien deze minderjarig is diens 
vertegenwoordiger, kan een protest indienen. 

3. Een protest wordt pas in behandeling genomen nadat een waarborgsom ten bedrage van € 50,- is voldaan 
aan de Federatievertegenwoordiger. 

4. De waarborgsom wordt terugbetaald als het protest wordt toegewezen. Bij verwerping van het protest vervalt 
de waarborgsom aan de KNHS. 

5. Protesten dienen binnen de onderstaande tijdlimiet te worden ingediend: 
a. Protesten tegen een deelnemer of een paard, dan wel tegen de startvolgorde:  

één uur voor het begin van de desbetreffende wedstrijd of rubriek. 
b. Protesten inzake een hindernis, het parcours, dan wel inzake de omstandigheden waaronder 

verrichtingen moeten plaatsvinden: direct na de bezichtiging van het parcours of van de ring en in 
elk geval vóór de eerste deelnemer aan de desbetreffende wedstrijd of rubriek van start is gegaan. 
Protesten inzake de marathon (Mennen) of cross-country (Eventing), dan wel inzake de 
omstandigheden waaronder verrichtingen moeten plaatsvinden: direct na de bezichtiging van de 
marathon of de cross-country. 

c. Protesten betreffende onregelmatigheden of incidenten gedurende de wedstrijd of de rubriek: zo 
spoedig mogelijk na afloop daarvan, doch niet later dan 30 minuten nadat de uitslag bekend is 
gemaakt. 

d. Protesten tegen de uitslag: zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 30 minuten na de officiële 
bekendmaking daarvan. 

6. Protesten worden niet in behandeling genomen indien niet aan de in de leden 2, 3 en 5 van dit artikel 
gestelde voorwaarden is voldaan. 

7. Een bij de Federatievertegenwoordiger ingediend protest dient te worden behandeld door de jury van 
beroep. 

8. De jury van beroep bestaat uit: 
a. de Federatievertegenwoordiger; 
b. de voorzitter van de wedstrijdorganisatie of diens vervanger; 
c. een derde door de Federatievertegenwoordiger aan te wijzen persoon. 

Indien één of meer van de in lid 8 a, b of c genoemde personen in enige hoedanigheid betrokken 
was/waren bij de totstandkoming van de beslissing waartegen geprotesteerd wordt, benoemt de 
Federatievertegenwoordiger een ander lid/andere leden in de jury van beroep. 

9. De jury van beroep doet tijdens de wedstrijd zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd uitspraak inzake 
het ingediende beroep. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen. Het schriftelijke protest en de 
schriftelijke uitspraak worden door de Federatievertegenwoordiger met het rapport meegezonden. Bij de 
verwerping van het protest wordt de waarborgsom tevens met het rapportageformulier meegezonden. 

 
Artikel 49 - Geldprijzen/Waardebonnen/Kunst- en gebruiksvoorwerpen 

1. Prijzen bij wedstrijden kunnen bestaan uit geldprijzen, waardebonnen en kunst- en gebruiksvoorwerpen. 
Rozetten worden niet als prijs beschouwd. 

2. Wanneer geldprijzen worden uitgereikt bestaat er geen verplichting tot het uitreiken van bekers of ander 
eremetaal. 

3. In het vraagprogramma dient duidelijk aangegeven te worden welke prijzen worden uitgereikt. 
4. Wanneer twee of meer deelnemers gelijk eindigen moeten de gelijk geplaatste deelnemers de voor hen 

gezamenlijk bestemde prijzen evenredig onder elkaar verdelen. Indien het voorwerpen betreft moet worden 
geloot. Een afwijkende regeling kan gelden, mits deze is opgenomen in het door de KNHS goedgekeurde 
vraagprogramma of wanneer een afwijkende reglementaire bepaling in een disciplinereglement is 
opgenomen. 

 
Artikel 50 – Rozetten 

1. Iedere prijswinnaar ontvangt een rozet. Een organisatie kan een plaatsingsrozet of herinneringsrozet 
uitreiken. Indien een plaatsingsrozet wordt uitgereikt mag niet worden afgeweken van de kleuren als 
omschreven in lid 2. Herinneringsrozetten dienen uit tenminste 2 kleuren te bestaan. 

2. De klassering van prijswinnaars wordt door middel van plaatsingsrozetten als volgt aangeduid:  
a. Kampioensprijs: plaatsingsrozet in de nationale driekleur  
b.  Eerste plaats: oranje plaatsingsrozet  
c.  Tweede plaats: rode plaatsingsrozet  
d.  Derde plaats: witte plaatsingsrozet  
e.  Vierde plaats: blauwe plaatsingsrozet  
f.  Vijfde plaats: groene plaatsingsrozet  
g.  Zesde en volgende plaats(en): roze plaatsingsrozet  

3. Een plaatsingsrozet in de nationale driekleur mag uitsluitend worden uitgereikt aan combinaties of spannen 
die een kringkampioenschap, een regiokampioenschap, een districtskampioenschap, een KNHS-
kampioenschap of een Nederlands Kampioenschap hebben behaald. 

4. Tijdens een rubriek mogen paarden niet getooid zijn met rozetten, die in een andere rubriek behaald zijn.  
5. Bij alle disciplines dient per rubriek tenminste één prijs en rozet per vier gestarte deelnemers of een gedeelte 

daarvan te worden toegekend. 
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Artikel 51 - Prijsuitreiking/Parade 

1. Prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan de deelnemer, die met het desbetreffende paard in de 
desbetreffende rubriek is geklasseerd. 

2. Prijswinnaars zijn verplicht te paard en met het paard waarmee zij aan de wedstrijd hebben deelgenomen 
voor de prijsuitreiking in de ring te verschijnen. De jury kan hierover afwijkend besluiten. 

3. Met uitzondering van dekens, die door de sponsor van de wedstrijd of rubriek of door de wedstrijdorganisatie 
worden aangeboden, mag er tijdens prijsuitreikingen niet met dekens worden gereden. De jury kan hier, bij 
bijzondere omstandigheden, een uitzondering op maken. 

4. Indien de prijzen niet te paard in ontvangst behoeven te worden genomen, zijn de prijswinnaars verplicht in 
tenue bij de prijsuitreiking te verschijnen. De jury kan hierover afwijkend besluiten. 

5. Niet uitgereikte prijzen of onterecht gewonnen prijzen vervallen aan de wedstrijdorganisatie. 
6. De prijzen van individuele dressuurrubrieken dienen bij een maximum van 2 dressuurringen, binnen een 

half uur nadat de laatste deelnemer van de desbetreffende rubriek de dressuurproef heeft beëindigd, te zijn 
uitgereikt. 

7. De prijzen van individuele dressuurrubrieken dienen, tot een maximum van 10 dressuurringen, binnen een 
uur nadat de laatste deelnemer van de desbetreffende rubriek de dressuurproef beëindigd heeft, te zijn 
uitgereikt. 

8. Bij 11 of meer dressuurringen dienen binnen twee uur, nadat de laatste deelnemer van de desbetreffende 
rubriek de proef heeft beëindigd, de prijzen te zijn uitgereikt.  

9. De prijsuitreiking van springrubrieken dient bij voorkeur direct na afloop, doch uiterlijk binnen een uur na 
afloop van de desbetreffende rubriek plaats te vinden. 

10. Wanneer in het vraagprogramma is vermeld, dat een parade wordt verreden, staat het een deelnemer vrij 
hieraan deel te nemen. 

 
 
HOOFDSTUK 11 - INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 

 
Artikel 52 – Algemeen 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op KNHS-leden, die deelnemen of meewerken aan internationale 
wedstrijden in Nederland en in het buitenland. 

2. Op in Nederland met toestemming van de KNHS georganiseerde internationale wedstrijden zijn voor de 
internationale rubrieken de reglementen van de FEI van toepassing. 

3. Dit hoofdstuk is voorts van toepassing op begeleidende officials, die daartoe door de KNHS zijn aangewezen 
zoals chefs de mission, bondscoaches, chefs d’équipe, trainers, dierenartsen, hoefsmeden en dergelijke.  

4. Waar in dit reglement sprake is van A- en B-kader worden daarmee bedoeld de leden waar de KNHS een 
topsportovereenkomst mee heeft afgesloten. 

 
Artikel 53 - Aanmelden / Inschrijven 

1. Inschrijvingen voor het deelnemen aan FEI-wedstrijden dient te geschieden conform het gestelde in artikel 
54. 

2. Het inschrijven voor het deelnemen aan internationale kampioenschappen, Olympische Spelen, 
landenwedstrijden en nader door de KNHS aan te wijzen wedstrijden, inclusief de selectie daarvoor, vindt 
vervolgens plaats conform de inhoud van de jaarlijks door de KNHS vast te stellen topsportovereenkomsten, 
die met de leden van het A- en B-kader worden afgesloten. 

3. De startgerechtigdheid van combinaties voor het deelnemen aan internationale wedstrijden is vastgelegd in 
de desbetreffende disciplinereglementen. 

4. Het vraagprogramma van de wedstrijdorganisatie van internationale wedstrijden is bepalend voor het tijdstip 
van inschrijving voor de wedstrijd. 

5. Het is deelnemers verboden zich rechtstreeks bij wedstrijdorganisaties van internationale FEI-wedstrijden 
in binnen- en buitenland in te schrijven. 

6. De KNHS kan voor het deelnemen aan internationale wedstrijden te allen tijde aanvullende eisen stellen. 
 
Artikel 54 – Inschrijfprocedure 

1. Alle wedstrijden worden gepubliceerd op de wedstrijdkalender in “MIJN KNHS”. 
2. Het deelnemen aan FEI-wedstrijden in binnen- en buitenland, al dan niet op (persoonlijke) uitnodiging, dient 

tijdig te worden aangevraagd via MIJN KNHS. Wanneer een KNHS-lid bij deelname aan een internationale 
wedstrijd niet via MIJN KNHS heeft ingeschreven kan de KNHS een administratieve heffing opleggen 
volgens de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. 

3. De KNHS zal deelnemers inschrijven conform de hiervoor vastgestelde procedure en de reglementen van 
de FEI. De inschrijvingen worden per status gepubliceerd in MIJN KNHS. Indien een deelnemer niet wenst 
te worden ingeschreven dient hij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur na verzending van de automatisch 
gegenereerde email betreffende de definitieve wedstrijdinschrijving, zijn inschrijving te annuleren via MIJN 
KNHS zodat de beschikbare startplaats door een andere deelnemer kan worden ingenomen. 

4. De KNHS brengt na definitieve inschrijving van een deelnemer het op de inschrijving betrekking hebbende 
bedrag, op genomen in de Tarievenlijst, in rekening.  

5. Het wijzigen van paard(en) is mogelijk tot en met de dag voor de veterinaire keuring. 
6. Een KNHS-lid is ervoor verantwoordelijk, dat hij zich via MIJN KNHS inschrijft voor de klasse waarin hij 

startgerechtigd is en hij als combinatie deelneemt in de juiste klasse/rubriek. De controle hierop vindt 
achteraf (na de wedstrijd) plaats. Wanneer blijkt dat een deelnemer is uitgekomen in een klasse/rubriek 
waarin hij (nog) niet startgerechtigd is, kan de KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen conform 
de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. 
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Artikel 55 - Meting pony’s ten behoeve van deelname aan FEI-wedstrijden 

1. KNHS-leden, die pony’s uitbrengen op wedstrijden onder auspiciën van de FEI, moeten voldoen aan de FEI-
reglementering. De deelnemer is ervoor verantwoordelijk, dat aan de FEI- reglementering wordt voldaan. 

2. Wanneer pony’s door KNHS-leden worden uitgebracht op FEI-wedstrijden is het gestelde in artikel 30 van 
dit reglement eveneens van toepassing.  

3. Wanneer voor een pony een FEI-recognition card of FEI-paspoort wordt aangevraagd behoeft geen 
meetbewijs te worden meegezonden. Wel dient de pony te zijn gemeten conform het gestelde in artikel 30 
van dit reglement. Een deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat de pony in werkelijkheid niet groter is 
dat de door de FEI maximaal toegestane hoogte. 

4. Alleen voor pony’s, die behoren tot de categorie D of lager, wordt een FEI-recognition card of FEI-paspoort 
afgegeven. De deelnemer is verantwoordelijk voor de registratie van de juiste hoogte in het paspoort. 

5. Een pony, die wordt uitgebracht op internationale wedstrijden, mag een maximum stokmaat hebben van 148 
cm zonder hoefijzers of 149 cm met hoefijzers.  

6. De FEI controleert de hoogte van pony’s steekproefsgewijs tijdens wedstrijddeelname volgens de FEI-
reglementering en procedures. Wanneer een pony door de FEI te groot wordt bevonden, kan een deelnemer 
hierover bij de FEI reclameren. Wanneer een pony door de FEI definitief te groot wordt bevonden wordt de 
hoogte ook ten behoeve van de KNHS-wedstrijdsport aangepast. 

7. Voor uitzending kan de bondscoach de pony van één of meer kaderleden aanwijzen voor een meting. 
8. Het KNHS-bestuur kan aan de A- en B-kaderleden aanvullende eisen stellen. Ook aan deelnemers die niet 

zijn opgenomen in het A- of B-kader kunnen aanvullende eisen worden gesteld, alvorens ingeschreven kan 
worden voor internationale wedstrijden. 

 
Artikel 56 - Verplichtingen deelnemers 

1. KNHS-leden verplichten zich door hun deelname of medewerking aan internationale wedstrijden de 
reglementen van FEI en KNHS alsmede de in het vraagprogramma opgenomen specifieke bepalingen na 
te komen. 

2. KNHS-leden zijn verplicht het imago van zowel de KNHS als de Nederlandse paardensport hoog te houden. 
3. Deelnemers zijn gehouden het gezag van door de KNHS aangestelde (team)begeleiders te erkennen. 
4. Deelnemers dienen het welzijn van de paarden te allen tijde zo optimaal mogelijk te bevorderen en dienen 

daarbij de FEI- en KNHS-reglementen te respecteren. 
 
Artikel 57 - Chef de Mission 

1. Het KNHS-bestuur kan naar belangrijke en omvangrijke internationale kampioenschappen en/of de 
Olympische Spelen een chef de mission afvaardigen. 

2. Een chef de mission heeft de algehele leiding over de afvaardiging en houdt zich bezig met organisatorische 
en representatieve taken. 

 
Artikel 58 - Chef d’équipe 

1. Het KNHS-bestuur kan een chef d’équipe benoemen, die gedurende de periode van zijn benoeming en op 
basis van het met betrokkene overeengekomen contract verantwoordelijk is voor de uitzending van 
deelnemers naar internationale kampioenschappen en internationale (series van) wedstrijden. 

2. Een chef d’équipe is namens de KNHS gedurende de gehele periode van uitzending verantwoordelijk voor 
het deelnemen van de deelnemers aan de internationale wedstrijd. 

3. Een chef d’équipe is voorts onder meer eindverantwoordelijk (tenzij anders overeengekomen) voor het 
regelen van de verblijfsaccommodatie van de deelnemers, het transport en de stalling van de paarden, het 
deelnemen aan voorgeschreven briefings, het nakomen van sponsorafspraken en de financiële afwikkeling 
voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd. 

4. Een chef d’équipe houdt toezicht op de conditie en het welzijn van de paarden (in het geval er een 
(team)dierenarts is aangesteld worden deze taken gedelegeerd), zorgt er voor dat de veterinaire bepalingen 
van FEI en KNHS nageleefd worden en regelt de daarbij behorende administratieve afhandeling van 
veterinaire zaken. In het geval een door de KNHS aangewezen (team)dierenarts aanwezig is, kan deze taak 
door de chef d’équipe aan hem gedelegeerd worden. 

5. Bij uitzendingen, die onder leiding van een chef d’équipe plaatsvinden, is uitsluitend hij verantwoordelijk voor 
het aanwijzen en inschrijven van de deelnemer en diens paard(en) voor elke rubriek en de samenstelling 
van het team (deelnemers en paarden), dat deelneemt aan een team- of landenwedstrijd.  

6. Indien een deelnemer zich misdraagt of de aanwijzingen van de chef d’équipe niet opvolgt, dan is deze 
bevoegd maatregelen te nemen. In het uiterste geval kan hij een deelnemer het recht tot (verdere) deelname 
ontzeggen. Iedere maatregel dient schriftelijk gerapporteerd te worden aan de KNHS. 

7. Na afloop van de uitzending dient de chef d’équipe een schriftelijke rapportage in, die vergezeld moet zijn 
van een complete set uitslagen en, indien van toepassing, een financiële rapportage en eventueel 
rapportages als bedoeld in lid 6 van dit artikel. 

 
Artikel 59 - Bondscoach/Teammanager 

1. Het KNHS-bestuur benoemt een bondscoach of teammanager. 
2. De functie van bondscoach of teammanager kan worden gecombineerd met de functie van chef d’équipe. 
3. De bondscoach houdt zich bezig met de sporttechnische begeleiding van de deelnemers. 
 
Artikel 60 – Teamtrainer 

1. Indien gewenst benoemt het KNHS-bestuur een teamtrainer. 
2. Een teamtrainer functioneert onder verantwoordelijkheid van de chef d’équipe.  
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3. Een teamtrainer houdt zich bezig met de sporttechnische begeleiding van de deelnemers. 
4. Indien door de KNHS aan de deelnemer wordt toegestaan, dat deze zich tijdens een uitzending door zijn 

particuliere trainer laat begeleiden, is lid 2 van dit artikel van toepassing. De kosten zijn voor rekening van 
de deelnemer. 

 
 
 
 
Artikel 61 – Teamdierenarts 

1. Indien gewenst benoemt het KNHS-bestuur een teamdierenarts. 
2. De teamdierenarts functioneert onder verantwoordelijkheid van de chef d’équipe.  
3. De teamdierenarts houdt zich bezig met de veterinaire begeleiding en goede zorg voor de paarden. 
4. Indien door de KNHS aan de deelnemer wordt toegestaan, dat zijn paard tijdens een uitzending veterinair 

wordt begeleid door een privé-dierenarts, is het gestelde in lid 2 van dit artikel van toepassing. De kosten 
zijn voor rekening van de deelnemer. 

 
Artikel 62 - Overige begeleiding 

1. Indien gewenst benoemt het KNHS-bestuur na overleg met de chef d’équipe één of meer begeleiders. 
2. Alle begeleiders functioneren onder de verantwoordelijkheid van de chef d’équipe. 
3. Indien door de KNHS aan de deelnemer wordt toegestaan, dat deze wordt begeleid, is het gestelde in lid 2 

van dit artikel van toepassing. De kosten zijn voor rekening van de deelnemer. 
 
Artikel 63 - Internationale wedstrijden tijdens Nederlandse Kampioenschappen 

Het is deelnemers, die startgerechtigd zijn op Nederlandse Kampioenschappen, verboden in die discipline deel te 
nemen aan een andere wedstrijd, tenzij door de KNHS hiervoor –voorafgaand aan de wedstrijd– schriftelijk 
goedkeuring is verleend. Een lid dient hiertoe twee weken voor de desbetreffende wedstrijddatum een schriftelijk 
verzoek in te dienen bij de KNHS. 
 
Artikel 64 - Aanvragen van FEI-wedstrijden en kampioenschappen in Nederland 

1. Internationale FEI-wedstrijden in Nederland dienen bij de KNHS te worden aangevraagd. 
2. Voor het aanvragen van internationale FEI-wedstrijden en FEI-kampioenschappen in Nederland dienen de 

reglementen en de daarin gestelde termijnen van de FEI en van de KNHS in acht te worden genomen. 
3. De internationale wedstrijd of het internationale kampioenschap mag pas worden gehouden als daartoe 

schriftelijke toestemming van zowel de KNHS als de FEI is verkregen. 
4. De KNHS kan te allen tijde aanvullende voorwaarden stellen. 
 
Artikel 65 - Organisatie van internationale wedstrijden in Nederland 

1. Wedstrijdorganisaties van internationale wedstrijden in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de FEI-
regeling voor het uitnodigen van deelnemers en de in dit artikel vermelde regeling van startplaatsen voor 
Nederlandse deelnemers.  

2. De KNHS kan, voor zover dit niet in dit reglement is voorgeschreven, in alle disciplines het aantal 
Nederlandse startplaatsen tijdens internationale wedstrijden voorschrijven tot een maximum van 50%. 

3. Tijdens CSI wedstrijden wijst de KNHS het percentage Nederlandse deelnemers aan welke zijn vastgelegd 
in Annex V CSI Invitation Rules van de FEI Jumping Rules.  

 
 
HOOFDSTUK 12 - ADMINISTRATIEF VERZUIM/MAATREGELEN 

 
Artikel 66 - Administratief verzuim 

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt: 

 het overtreden van algemene bepalingen, de voorwaarden voor deelname aan wedstrijden en/of de 
verplichtingen die tijdens wedstrijden voor deelnemers gelden; 

 het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden; 

 het niet of niet tijdig voldoen aan door de KNHS of door een lidvereniging voorgeschreven 
formaliteiten; 

 het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en gegevens aan het desbetreffende bestuur; 

 andere in KNHS-reglementen vermelde verzuimen; 

 alle overtredingen die in dit reglement als een administratief verzuim worden aangemerkt. 
2. Het KNHS-bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 67 lid 1, naar aanleiding van 

een administratief verzuim een administratieve maatregel te nemen conform de Wedstrijdtarievenlijst. 
3. Een administratieve maatregel bestaat uit het geven van een officiële waarschuwing of het opleggen van 

een administratieve heffing. Tevens worden naar aanleiding van een administratieve maatregel 
administratiekosten in rekening gebracht, ook wanneer herinneringen worden gezonden. 

4. Bij administratief verzuim worden administratieve maatregelen opgelegd conform de Wedstrijdtarievenlijst. 
Bij onterechte deelname aan wedstrijden wordt tevens het resultaat van de desbetreffende wedstrijd 
geschrapt en vervallen eventueel behaalde prijzen aan de wedstrijdorganisatie. 

5. De administratieve maatregel wordt het lid schriftelijk medegedeeld op het door hem aan de KNHS 
medegedeeld adres. 

6. Het KNHS-bestuur mandateert de bevoegdheid tot het nemen van een administratieve maatregel aan de 
werkorganisatie van de KNHS. 
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7. Een lid, dat zich niet kan verenigen met een genomen administratieve maatregel kan daartegen binnen een 
maand, nadat dit hem schriftelijk is medegedeeld, schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken bij het KNHS-
bestuur.  

8. Het KNHS-bestuur kan na ontvangst van het bezwaar de genomen administratieve maatregel intrekken, 
wijzigen of handhaven. Het besluit van het KNHS-bestuur is voor het lid bindend. 

 
 
 
Artikel 67 - Administratieve maatregelen 

1. Wanneer een lid ten aanzien van artikel 54 lid 2 van dit reglement binnen twaalf maanden vanaf het moment 
van het eerste administratief verzuim voor de vierde keer een administratief verzuim begaat, is er sprake 
van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en doet het KNHS-bestuur hiervan opgave bij de 
Aanklager. 

2. Wanneer een lid tijdens een regio-, een KNHS- of een nationaal kampioenschap binnen twaalf maanden 
vanaf het moment van het eerste administratief verzuim voor de tweede keer een administratief verzuim 
begaat is er sprake van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en doet het KNHS-bestuur hiervan 
opgave bij de Aanklager. 

3. Wanneer een lid tijdens een andere wedstrijd dan een in lid 1 of 2 genoemde wedstrijd binnen twaalf 
maanden vanaf het moment van het eerste administratief verzuim voor de twintigste keer een administratief 
verzuim begaat, is er sprake van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en doet het KNHS-
bestuur hiervan opgave bij de Aanklager. 

4. Wanneer binnen twaalf maanden na het vierde, tweede of twintigste administratief verzuim (conform lid 1 
resp. 2 en 3) nog een ander administratief verzuim wordt begaan nadat aan de Aanklager de in lid 1 bedoelde 
opgave is gedaan, wordt dat administratief verzuim aan de opgave toegevoegd. 

5. Voor het bepalen van een volgend administratief verzuim bij wedstrijden, zoals bedoeld in lid 1, 2 en 3, 
worden alleen administratieve verzuimen van gelijke aard meegeteld. 

6. Wanneer binnen twaalf maanden na de tuchtrechtelijke afdoening van de in lid 1, 2 en 3 vermelde verzuimen 
wederom een administratief verzuim wordt begaan, wordt een administratief verzuim dat niet tuchtrechtelijk 
is afgedaan, gezien als het eerste administratief verzuim in een nieuwe periode van twaalf maanden. 

7. Zodra opgave bij de Aanklager is gedaan geschiedt de behandeling van die tuchtzaak met inachtneming 
van het Tuchtreglement door de Aanklager en – indien geen schikking wordt aangeboden of aanvaard – 
door het Tuchtcollege en de Raad van Appèl van de KNHS. 

8. Indien de opgave aan de Aanklager leidt tot een door de Aanklager aangeboden schikking of anders tot een 
door een Tuchtrechtelijk college van de KNHS opgelegde geldboete is die geldboete verschuldigd naast het 
bedrag van de opgelegde administratieve heffingen. 

9. Wanneer het lid een administratieve heffing of een geldboete niet tijdig heeft doen bijschrijven op de 
opgegeven bankrekening van de KNHS is er sprake van een nieuw administratief verzuim. Betaalt het lid 
het verschuldigde bedrag niet binnen een nieuwe door de KNHS gestelde termijn dan is het wederom sprake 
van een nieuw administratief verzuim. 

10. Onherroepelijk geworden administratieve heffingen naar aanleiding van foutstarts worden met vermelding 
van naam en woonplaats van het lid in de officiële mededelingen van de KNHS gepubliceerd. 
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BIJLAGE 1 - Aangepast sporten 

 
1. Rubrieken Aangepast Sporten 

Voor de bepalingen met betrekking tot inschrijvingen, HC-starts, te betalen inschrijfgelden en overige procedures 
is het bepaalde in het Algemeen Wedstrijdreglement van toepassing. 
Voor wat betreft de sporttechnische bepalingen volgt de KNHS de FEI inzake het Aangepast Sporten en erkent 
hierin dezelfde disciplines en doelgroepen als de FEI. De KNHS erkent de FEI Para Equestrian-reglementen voor 
gebruik tijdens KNHS-rubrieken Aangepast Sporten.  
Indien aan een rubriek Aangepast Sporten drie of minder combinaties deelnemen in één grade is het toegestaan 
deze grade in handicap te laten verrijden met een naastgelegen grade. Hierbij mogen maximaal 2 grades  worden 
samengevoegd. 
Indien aan een rubriek Aangepast Sporten in totaal minder dan 10 combinaties deelnemen is het toegestaan om 
alle grades samen te voegen in 1 klassement.  
 
2. Classificatie 

Deelnemers aan rubrieken Aangepast Sporten dienen geclassificeerd te zijn en te zijn ingedeeld in één van de 
grades voor het Aangepast Sporten.  
Classificatiekeuringen worden uitgevoerd conform het Nationaal Classificatiereglement. KNHS-leden zijn verplicht 
om tijdens de gehele classificatiekeuring ervoor te zorgen dat het classificatiepanel het juiste beeld krijgt van 
zijn/haar functionele mogelijkheden. Wanneer de klasse IM (moedwillige misleiding) aan het KNHS-lid wordt 
toegekend dan kan het KNHS-bestuur opgave doen bij de Aanklager.  
 
3. Classificatiepas  

Ruiters/menners ontvangen na afloop van de classificatiekeuring een classificatiepas met hierop, indien van 
toepassing, de grade-indeling en de toegestane dispensaties.  
Deze dispensaties zijn toegestaan tijdens rubrieken Aangepast Sporten, maar ook in de reguliere sport voor de 
disciplines Dressuur en Mennen. Voor degenen, die op basis van hun handicap niet in een grade ingedeeld kunnen 
worden, wordt dezelfde pas uitgegeven met daarop NE (Non Eligible) en de toegewezen dispensatie. Deze 
dispensaties mogen in de disciplines Dressuur en Mennen worden gebruikt. De deelnemer moet voorafgaand aan 
de wedstrijd aan de officials de classificatiepas tonen. 
Tijdens het losrijden voor de wedstrijd is het voor deelnemers met een visuele handicap toegestaan om een geel 
hesje met zwarte stippen te dragen. Tijdens de proef mag het hesje niet gedragen worden. 
In de reguliere dressuur is het gebruik van stang en trens alleen toegestaan vanaf de klasse Z1. 
 
4. Internationale wedstrijden 

Indien een sporter een internationale (her)keuring heeft ondergaan dient de sporter, voor deelname aan de eerst 
volgende wedstrijd en uiterlijk binnen één maand na de keuring, de KNHS schriftelijk de resultaten van deze keuring 
doen toe komen. 
 
Om deel te mogen nemen aan FEI-wedstrijden dient als combinatie minimaal één keer een percentage van 60% 
behaald te zijn in een “FEI Para Equestrian Individual Championship Test” of een “FEI Para Equestrian Team Test” 
op een KNHS-wedstrijd. De bondscoach kan hier te allen tijde een uitzondering op maken. 
 
4. Impuls Aangepast Sporten 

Het is voor wedstrijdorganisaties toegestaan om een impulsrubriek uit te schrijven voor ruiters met een lichamelijke, 
verstandelijke en/of visuele beperking, In de impulsrubriek draait het om het stimuleren van paardrijden voor ruiters 
met een beperking.  
Voor deze rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen (zoals weergegeven onder punt 1 van deze bijlage) 
als voor de reguliere gradeproeven. De uitzonderingen op de reglementaire bepalingen en de uitleg van deze 
rubriek staan in de brochure impuls aangepast sporten, die te downloaden is op de website van de KNHS. 
 

  



 

     

Algemeen Wedstrijdreglement 2021  27 – 35 

BIJLAGE 2 - Protocol ernstig gewond of gestorven paard 

 
A. Bij een ernstig ongeval: 

1. De Behandelend Dierenarts wordt direct gewaarschuwd (of direct opgeroepen). 
2. Door de Behandelend Dierenarts wordt in overleg met de Federatievertegenwoordiger en de (voorzitter van 

de) jury een rapport opgesteld over de situatie/het ongeval. Hierin worden tevens de gegevens van de 
deelnemer en de eigenaar vermeld, alsmede het levensnummer en andere identificatiegegevens van het 
paard. Indien mogelijk worden kopieën van het paardenpaspoort gemaakt en aan de rapportage 
toegevoegd. Tevens wordt vermeld of het paard verzekerd is en, indien mogelijk, bij welke 
verzekeringsmaatschappij en onder welk polisnummer. Ook moet worden aangegeven of bloed- en/of 
urinemonsters zijn afgenomen van het paard voor een controle op ongeoorloofde middelen. 

3. Na het verlenen van de eerste hulp door de behandelend dierenarts, besluit deze of verdere behandeling 
moet plaats vinden in een daarvoor aangewezen kliniek. De behandelend dierenarts treft alle 
medicamenteuze voorzorgsmaatregelen om het paard veilig te vervoeren. Het paard wordt staand, of 
desnoods liggend, naar de dichtstbijzijnde verwijskliniek vervoerd, die bereid is het paard op te nemen. 
Geadviseerd wordt dit tevoren te overleggen met een nabijgelegen verwijskliniek en ervoor te zorgen dat 
het telefoonnummer van deze kliniek beschikbaar is. Het vervoer naar de verwijskliniek dient door de 
deelnemer en/of de verwijskliniek en/of de wedstrijdorganisatie te worden geregeld. 

4. Indien een Controlerend Dierenarts aanwezig is (of opgeroepen wordt), wordt, indien de toestand van het 
paard dit toelaat en indien dit niet nadelig is voor de geboden snelheid van (be)handelen, geprobeerd urine 
en/of bloed van het desbetreffende paard te verkrijgen. De monsters worden door de Controlerend 
Dierenarts verzegeld en verstuurd naar een door het KNHS-bestuur aan te wijzen laboratorium. Indien er 
geen urine en/of bloed van het desbetreffende paard door de Controlerend Dierenarts is afgenomen wordt 
dit door de verwijskliniek afgenomen. 

5. In de verwijskliniek wordt het paard verder onderzocht en zonodig geëuthanaseerd in overleg met de 
deelnemer die dit voorafgaand aan de euthanasie dient af te stemmen met de eigenaar. Indien de ruiter of 
eigenaar niet aanwezig of bereikbaar zijn en er duidelijk sprake is van zinloos lijden zonder uitzicht op 
herstel, dient de behandelend dierenarts deze beslissing te nemen. In dit geval dient er sectie op het 
gestorven paard verricht te worden. Zie voor de verdere afhandeling onder B (punt 11 en verder) en C. 

6. Zonodig wordt een perswoordvoerder aangesteld en/of een korte persmededeling opgesteld. 
7. Wanneer zich een ernstig voorval voordoet tijdens een KNHS-wedstrijd wordt dit binnen 12 uur na de 

wedstrijd telefonisch of per e-mail door de Federatievertegenwoordiger aan de KNHS gemeld. 
8. Wanneer zich een ernstig voorval voordoet tijdens een internationale wedstrijd draagt de 

wedstrijdorganisatie er zorg voor, dat dit binnen 12 uur na de desbetreffende wedstrijd telefonisch of per e-
mail door de dienstdoende Nederlandse FEI-dierenarts of een Nederlandse official aan de KNHS wordt 
gemeld. 

 
B. Paard overlijdt of moet worden geëuthanaseerd: 

1. Paarden, die tijdens een wedstrijd onwel worden of een ongeluk krijgen, mogen als behandeling niet meer 
mogelijk is en direct ingrijpen noodzakelijk is, uitsluitend geëuthanaseerd worden door de  Behandelend 
Dierenarts of wanneer de deelnemer (na voorafgaand overleg met de eigenaar) dit wenst door de privé-
dierenarts. Noodslachting is niet toegestaan. 

2. Wanneer een paard overlijdt, dient het overlijden te worden vastgesteld door de Behandelend Dierenarts. 
Indien de Behandelend Dierenarts niet fysiek aanwezig is, dient deze direct te worden opgeroepen.  

3. Na het overlijden of euthanaseren van het paard op een KNHS-wedstrijd of bij overlijden of euthanasie op 
de dag van de KNHS-wedstrijd in de verwijskliniek dient altijd sectie (postmortaal onderzoek) door de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) te worden uitgevoerd.  

4. Indien mogelijk, verkrijgt de Controlerend Dierenarts bloed en/of urine van het desbetreffende paard. Indien 
er geen Controlerend Dierenarts aanwezig is zal de Behandelend Dierenarts bloed- en /of urinemonsters 
nemen en deze bij het ophalen van het overleden paard aan de GD overdragen en vervolgens worden deze 
door de GD verzegeld en verstuurd naar een door het KNHS-bestuur aan te wijzen laboratorium. 

5. De sectie op het overleden paard wordt uitgevoerd door de GD te Deventer na verwijzing door de 
Behandelend Dierenarts of de verwijskliniek. De dienstdoende Federatievertegenwoordiger, voorzitter van 
de jury dan wel andere daartoe aangewezen KNHS-official informeert de GD via het volgende meldnummer 
(speciaal telefoonnummer voor KNHS-secties) 0570 – 66 06 99. De GD neemt vervolgens contact op met 
de melder en zal het overleden paard zo spoedig mogelijk op het opgegeven adres ophalen. De 
desbetreffende KNHS-official ziet er vervolgens op toe dat de procedure zoals beschreven in dit protocol 
wordt gevolgd. 

6. De GD zal het overleden paard slechts afvoeren na invulling door de dierenarts van het desbetreffende  
GD inzendformulier. Op het inzendformulier staat duidelijk vermeld of de GD nog moet proberen bloed en/of 
urine af te nemen of dat dit reeds is afgenomen.  

7. De sectie wordt door de patholoog uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tenzij de eigenaar of zijn 
verzekeringsmaatschappij in het weekend verzoekt om een directe sectie (dit brengt extra kosten met zich 
mee voor de opdrachtgever). De patholoog zal na de sectie contact opnemen met de Behandelend 
Dierenarts.  

 
C. Sectie door de GD op het tijdens een KNHS-wedstrijd of in de verwijskliniek gestorven paard: 

1. De gegevens van het gestorven paard, zoals vermeld op het inzendformulier van de Behandelend 
Dierenarts, worden gecontroleerd door de dienstdoende patholoog. Bij twijfel wordt materiaal (haarwortels) 
afgenomen en bewaard voor DNA-onderzoek. 
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2. Op het inzendformulier moet duidelijk vermeld staan of de GD nog moet proberen bloed en/of urine af te 
nemen of dat dit reeds is afgenomen. De GD zal indien nodig alsnog proberen urine en serum te verzamelen 
voor een controle op ongeoorloofde middelen. 

3. De monsters worden verzegeld en verstuurd naar een door het KNHS-bestuur aan te wijzen laboratorium. 
4. Er wordt een normale sectie uitgevoerd. Indien de GD aanleiding ziet voor aanvullend onderzoek zal zij de 

KNHS hiervoor toestemming vragen.  
5. Alle kosten van de sectie worden betaald door de KNHS. 
6. Bijkomende kosten (wanneer bijvoorbeeld een directe sectie buiten werkuren wordt geëist door de 

verzekeringsmaatschappij) worden door de KNHS doorberekend aan de deelnemer. 
7. Het volledige sectierapport wordt door de GD verzonden naar de KNHS, die de deelnemer een afschrift 

stuurt en –wanneer nodig– maatregelen neemt. 
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BIJLAGE 3 – KNHS Welzijnscode 

 
De KNHS Welzijnscode staat gepubliceerd op de KNHS-site. 
https://www.knhs.nl/welzijn/knhs-en-paardenwelzijn/  
  

https://www.knhs.nl/welzijn/knhs-en-paardenwelzijn/
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BIJLAGE 4 - Twaalf richtlijnen sectorraad Paarden “Welzijn van het Paard” 

 
De KNHS maakt deel uit van de Sectorraad Paarden (SRP) en onderschrijft de twaalf richtlijnen voor 
paardenhouders welke door de Sectorraad zijn uitgegeven. 
 
1.  Adequate voeding afgestemd op het individuele dier. Dit wil zeggen, voldoende voeding van goede 

kwaliteit.  

 Vrije toegang tot voldoende schoon drinkwater.  

 Tenminste tweemaal daags voldoende ruwvoer aanbieden, tenzij er sprake is van beweiding in een 
wei met voldoende gras.  

 
2.  Boxoppervlakte voor individuele huisvesting is minimaal (2xstokmaat)2 voor pony’s kleiner dan 1,56m. De 

boxoppervlakte is minimaal 10m2 voor paarden >1,56m. Per 1 januari 2012 wordt deze standaard 
opgenomen bij toetsing van aanvragen voor nieuw- en verbouw van stallen. Er geldt een overgangsperiode 
van 15 jaar voor bestaande stallen om per 1 januari 2027 boxmaten aangepast te hebben.  

 De oppervlakte van de box voor hoogdrachtige merries voor tijdens het veulenen en voor een merrie 
met een veulen is minimaal 12 m2 tenzij er minimaal 8 uur weidegang per dag wordt toegepast.  

 Stands, waarin paarden permanent aangebonden worden gehouden, uitfaseren en per 1 januari 
2017 verbieden. Paarden die voor korte tijd worden aangebonden met als doel hoefverzorging, het 
verrichten van medische handelingen of tijdens pauze bij (buiten) ritten en evenementen/wedstrijden 
worden in het voorgaande niet meegenomen.  

 
3.  Beweging. Paarden in individuele huisvesting krijgen dagelijks minimaal 4 uur beweging buiten de box, 

tenzij dit niet mogelijk is door ziekte of gebrek.  
 
4.  Lichthoeveelheid in stallen is minimaal 80 lux gedurende 8 uur per dag.  

 
5.  Stallen en weides zijn deugdelijk en veilig. Er zijn geen uitsteeksels of andere zaken waaraan een paard 

zich zou kunnen verwonden.  

 De sector vindt dat het gebruik van prikkeldraad voor paardenweides verboden moet worden. De 
Stichting Veilige Paardensport neemt dit op in het keuringsprotocol van het veiligheidscertificaat per 
1 januari 2013.  

 Er is een schuilgelegenheid aanwezig voor paarden die dag en nacht buiten verblijven (schuilstal of 
bossage in de vorm van bomen of struiken).  

 
6.  Adequate preventie en behandeling tegen ziektes of aandoeningen zoals vaccineren en ontwormen.  

 Aantekening in het paspoort bij behandelingen die van belang zijn bij uitoefening in de sport.  

 Zieke en/of kreupele paarden moeten de mogelijkheid hebben lijfelijk te worden afgezonderd van 
andere paarden.  

 Het belasten van het jonge paard geschiedt met mate en aangepast aan de leeftijd. De 
samenwerkende partijen in de SRP stellen in hun reglementen leeftijdsgrenzen vast.  

 Verenigingen van beroepsgroepen (onder andere hoefsmeden en gebitsverzorgers) stellen eigen 
voorwaarden (certificering) voor lidmaatschap en oefenen controle uit op kwaliteit van de zorg.  

 Het beslaan en bekappen van paarden gebeurt door een door de sector erkende hoefsmid.  

 Paarden worden alleen door een door de sector erkende gebitsverzorger gecontroleerd en zo nodig 
behandeld.  

 Het is verboden om tastharen volledig te verwijderen.  

 Het is niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te scheren, omdat deze 
de uitwendige gehoorgang beschermen. Het is echter geen probleem als overmatig uitstekende 
haren worden afgeknipt.  

 
7.  Couperen. Deelname van paarden, geboren na 2004, met gecoupeerde staarten aan evenementen in 

Nederland is niet langer toegestaan, tenzij dit het gevolg is van een veterinair noodzakelijke ingreep.  
 
8.  Paardenmarkten mogen alleen gehouden worden als dit gebeurd conform het protocol (zie bijlage) dat 

opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Groep 
Geneeskunde Paard (GGP), SRP en Dierenbescherming.  

 
9.  Het houden van één paard is onwenselijk, tenzij dagelijks contact met één of meer soortgenoten mogelijk 

is.  
 
10.  Spenen gaat geleidelijk of spenen gebeurt in een groep van minimaal 2 veulens.  

 Spenen gebeurt vanaf een leeftijd van 4 maanden.  

 Opfokken gebeurt in een groep van minimaal 2 paarden.  
 
11.  Stereotype gedrag. Stereotype gedrag mag niet worden belemmerd, mits de gezondheid van het paard 

niet in het geding komt.  
 
12.  Zweepgebruik. Bovenmatig zweepgebruik is verboden. Zweepgebruik is toegestaan om het paard te 

corrigeren maar niet om te straffen.  
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BEGRIPSBEPALINGEN 

 
Aanklager 

De Aanklager als bedoeld in het Tuchtreglement van de KNHS. 
 
Administratief verzuim 

Het door een lid of lidvereniging niet voldoen aan die reglementaire bepalingen betrekking hebbende op de 
algemene bepalingen en/of de voorwaarden en de richtlijnen voor deelname aan of het organiseren van 
wedstrijden, die door de KNHS kunnen worden behandeld. 
 
Administratieve heffing 

Heffing conform de Wedstrijdtarievenlijst, opgelegd als gevolg van administratief verzuim. 
 
Behandelend Dierenarts 

De dierenarts die als zodanig bevoegd is op grond van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde en die 
uit hoofde van de praktijk of maatschap waar hij werkzaam is, door de wedstrijdorganisatie is aangezocht in 
voorkomende gevallen diergeneeskundige hulp te verlenen. 
 
Categorie wedstrijden 

Indeling van wedstrijden op basis van de kenmerken volgens de reglementaire bepalingen. 
 
Combinatie 

Een combinatie wordt gevormd door één deelnemer met één paard en wordt gekenmerkt door een uniek 
combinatienummer of spannummer, toegekend door de KNHS. 
 
Controlerend Dierenarts 

De dierenarts die als zodanig bevoegd is op grond van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde en die 
is aangesteld om in opdracht van de KNHS controles uit te voeren overeenkomstig hetgeen in het Reglement 
Ongeoorloofde Middelen voor het Paard is bepaald. 
 
Dagstartpas 

Startdocument voor niet-leden om gedurende één dag deel te nemen aan een KNHS-wedstrijd of rubriek en die 
zich daardoor conformeren aan de KNHS-reglementen. 
 
Deelnemer 

Een natuurlijk persoon die aan een KNHS-wedstrijd deelneemt. Waar in dit reglement sprake is van ‘hij’ wordt 
tevens ‘zij’ bedoeld. 
 
Digitaal inschrijfformulier 

Een door de KNHS vervaardigd formulier dat volledig ingevuld digitaal naar de wedstrijdorganisatie wordt 
verzonden en dat wordt aangemerkt als officiële opgave. 
 
Discipline 

Eén bepaalde tak van de hippische sport. 
 
Disciplinereglement 

Een reglement met bepalingen, geldend voor een specifieke discipline. 
 
Diskwalificatie van de deelnemer 

Het door een deelnemer niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/ proef van de wedstrijd, met 
welk paard dan ook. 
 
Diskwalificatie van de combinatie 

Het door een combinatie niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd. 
 
Diskwalificatie van het paard 

Het door een paard niet (verder) mogen deelnemen aan enig onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd, met welke 
deelnemer dan ook. 
 
DNA-nummer 

Een door een laboratorium toegekend uniek nummer, waaronder het DNA-profiel van een paard conform de 
wettelijke bepalingen is geregistreerd. 
 
E-pony 

Een eenhoevig rij- en/of trekdier, niet zijnde een (muil)ezel of muildier, waarvan de stokmaat groter is dan 148 cm 
en kleiner is dan 157 cm en dat als klein paard de status van E-pony krijgt om aan ponywedstrijden te kunnen 
deelnemen. 
 
 
Federatievertegenwoordiger 

Een official, die door het KNHS-bestuur wordt afgevaardigd naar een wedstrijd. 
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FEI 

Fédération Equestre Internationale, de internationale overkoepelende paardensportorganisatie, waarvan de KNHS 
lid is. 
 
FEI-wedstrijd 

Wedstrijd welke bij de FEI is aangemeld en waarvoor door de FEI een goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. 
 
Gastlicentie 

Een aan voorwaarden gebonden tijdelijke startpermissie voor buitenlandse deelnemers, afgegeven door een 
nationale federatie (in dit reglement de KNHS), om deel te mogen nemen aan nationale wedstrijden, georganiseerd 
door deze nationale federatie (in dit reglement de KNHS). 
 
Gedragscode ‘Welzijn van het paard’ 

De door de FEI opgestelde internationale gedragscode ter bescherming van het welzijn van het paard. 
 
Gedragscode 

Een beschrijving van gedragsregels waaraan leden, deelnemers, instructeurs en/of officials zich op wedstrijden 
en/of de uitoefening van hun functie moeten houden.  
 
Geklasseerd zijn 

De hoogste klasse waarin een winstpunt behaald is.  
 
Hors Concours 

Het buiten mededinging deelnemen aan een wedstrijd. 
 
Hulp van derden 

Elke tussenkomst en/of hulp van buitenaf, gevraagd of ongevraagd, met als kennelijk doel de prestatie van een 
deelnemer en/of diens paard(en) te beïnvloeden. 
 
IHEC 

Overlegorgaan voor wedstrijdorganisaties van internationale wedstrijden in Nederland. 
 
Indoorwedstrijden 

Indoorwedstrijden mogen het gehele jaar gehouden worden. 
 
KNHS 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de enige door de FEI, het NOC*NSF, het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende 
paardensportorganisatie in Nederland. 
 
KNHS-kampioenschap 

Een nationaal kampioenschap in de op één na hoogste en lagere klassen in een discipline, waaraan KNHS-leden, 
ongeacht hun nationaliteit, mogen deelnemen. 
 
KNHS-ponymeter 

Een door de KNHS aangestelde official, die bevoegd is pony’s te meten conform de door de KNHS vastgestelde 
meetprocedure. 
 
KNHS-wedstrijd 

Wedstrijd welke bij de KNHS is aangemeld en waarvoor door de KNHS een goedgekeurd vraagprogramma is 
afgegeven. 
 
Leden 

Belangenverenigingen, nationale verenigingen, regioverenigingen, kringverenigingen, mendistrictverenigingen, 
lokale verenigingen en de natuurlijke personen, die lid zijn van genoemde verenigingen. 
 
Leeftijd paard 

De leeftijd van een paard wordt gerekend vanaf 1 januari van het geboortejaar. 
 
Levensnummer 

Een uniek nummer, dat conform de wettelijke richtlijnen aan een paard wordt toegekend bij de (eerste) registratie 
van het paard. 
 
Licentie 

Een aan voorwaarden gebonden tijdelijke startpermissie voor leden, afgegeven door de eigen nationale federatie, 
om deel te mogen nemen aan nationale wedstrijden georganiseerd door een buitenlandse nationale federatie. 
 
Permission (als startpermissie)   

Een aan voorwaarden gebonden tijdelijke startpermissie voor leden, afgegeven door de eigen nationale federatie, 
om deel te mogen nemen aan nationale wedstrijden georganiseerd door een buitenlandse nationale federatie. 
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Licentie (voor uitoefening taak/functie) 

Een persoonsgebonden, door het KNHS-bestuur afgegeven registratie, die de bevoegdheid aangeeft van de 
houder van de licentie tot het geven van hippische instructie en/of begeleiding of het fungeren als official. 
 
Licentie (voor organiseren van een wedstrijd) 

Een aan een lidvereniging of licentiehouder, door het KNHS-bestuur afgegeven registratie, die de bevoegdheid 
aangeeft van de houder van de licentie tot het organiseren van KNHS-wedstrijden.  
 
Licentiereglement  

Regels met betrekking tot de licenties van instructeurs, officials en/of wedstrijdorganisaties ten behoeve van het 
licentiesysteem van de KNHS. 
 
Nederlands Kampioenschap 

Een kampioenschap waaraan KNHS-leden met de Nederlandse nationaliteit mogen deelnemen, dat wordt 
gehouden voor deelnemers in de hoogste klasse per discipline. 
 
Niet aangemelde wedstrijd 

Niet aangemelde wedstrijden zijn een wedstrijd/wedstrijdrubrieken welke niet bij de KNHS, een buitenlandse 
zusterorganisatie of de FEI zijn aangemeld en waarvoor door de KNHS, buitenlandse zusterorganisatie of de FEI 
geen goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. 
 
Oefenrubrieken 

Trainingsrubrieken waarbij geen beoordeling plaatsvindt en waarbij geen klassement wordt opgemaakt. De 
verantwoordelijkheid van oefenrubrieken voor wat betreft uitvoering en regels ligt bij de organisator. 
 
Official 

Een natuurlijk persoon, die is benoemd door het KNHS-bestuur om tijdens wedstrijden conform de reglementaire 
bepalingen een functie te vervullen. 
 
Officiallijst 

Een overzicht van officials inclusief hun bevoegdheden. 
 
Officiële Mededelingen 

De door het KNHS-bestuur aangewezen communicatiemiddelen waarin alle officiële mededelingen van de KNHS, 
het KNHS-bestuur alsmede van organen, commissies en de algemeen directeur van de KNHS worden 
gepubliceerd. 
 
Onderlinge wedstrijd 

Wedstrijd zoals omschreven in artikel 3 lid 1 sub f van dit reglement. 
 
Outdoorwedstrijden 

Outdoorwedstrijden mogen gedurende het gehele jaar gehouden worden. 
 
Paard 

Een eenhoevig rij- en/of trekdier, niet zijnde een (muil)ezel of muildier, met een stokmaat van 148,1 cm of hoger. 
Waar in de reglementen ‘paard’ is vermeld wordt daarmee ook ‘pony’ bedoeld, tenzij anders vermeld. 
 
Paardenpaspoort 

Het bij een paard behorend identificatiedocument dat voldoet aan de wettelijke bepalingen, afgegeven door de 
KNHS of door een andere erkende paspoortuitgevende instantie. 
 
Parcoursschets 

Een tekening, gemaakt door de parcoursbouwer, waarop nauwkeurig de hindernissen en alle bijzonderheden van 
het parcours zijn aangegeven. 
 
Pony 

Een eenhoevig rij- en/of trekdier, niet zijnde een (muil)ezel of muildier, waarvan de stokmaat 148 cm of kleiner is. 
 
 
Ponycategorie 

De categorie-indeling van pony’s op basis van de stokmaat. 
 
Privé-dierenarts 

De dierenarts die als zodanig bevoegd is op grond van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde en die 
door een deelnemer met de behandeling van zijn paard is belast. 
 
Protocol 

Een door de KNHS uitgegeven document waarop het resultaat door de official wordt geregistreerd. 
 
Raad van Appèl 

De Raad van Appèl als bedoeld in het Tuchtreglement. 
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Rubriek 

Een afgerond gedeelte van een wedstrijd waarvan na afloop een klassement wordt opgemaakt. 
 
Show/Demonstratie 

Het tonen van paarden in de wedstrijdring, al dan niet gepaard gaand met het uitvoeren van verrichtingen en/of 
proeven, niet vallende onder de KNHS-wedstrijdreglementen. 
 
Sportbrief 

Een door een geregistreerde Specialist Inwendige Ziekten van het Paard of een geregistreerd Specialist Veterinaire 
Diagnostische Beeldvorming afgegeven schriftelijke verklaring, waarin de cardiologische gesteldheid van een paard 
is beschreven. 
 
Startgerechtigdheid 

De klasse waarin een deelnemer volgens de per discipline opgestelde inschalingtabel mag uitkomen op KNHS-
wedstrijden.  
 
Startpas 

Voor een combinatie of persoon door de KNHS uitgegeven startdocument, benodigd voor wedstrijddeelname. 
 
Span 

Een span wordt gevormd door één deelnemer met één of meer paard(en): enkelspan, tweespan, tandem, klavertje 
drie, random en vierspan. 
 
Stokmaat 

De hoogte van een ‘vierkant staand’ paard zonder hoefijzers, gemeten van het hoogste punt van de schoft tot aan 
de grond. 
 
Tarievenlijst 

Door de Ledenraad vastgestelde lijst met de tarieven van de diensten en producten van de KNHS, die jaarlijks per 
1 januari ingaat. 
 
Transponder 

Een ter identificatie bij een paard ingebracht elektronisch implantaat met een uniek nummer. 
 
Transponderlezer 

Een instrument om de gegevens van een in een paard ingebrachte transponder af te lezen. 
 
Tuchtcollege 

Het Tuchtcollege, dan wel een kamer daarvan, als bedoeld in het Tuchtreglement van de KNHS. 
 
UELN-nummer 

Universal Equine Life Number (zie levensnummer). 
 
Uitslagenlijst 

Lijst op volgorde van de uitslag van een rubriek welke ondertekend door de (voorzitter van de) jury bij de KNHS 
wordt aangeboden ter registratie van de resultaten. 
 
Uitsluiting 

Het door een combinatie of span niet (verder) mogen deelnemen aan een onderdeel/rubriek/proef van de wedstrijd. 
De combinatie of het span komt niet in aanmerking voor een klassering in die desbetreffende rubriek. 
 
Verjaringsregeling 

Een aan voorwaarden verbonden mogelijkheid om in een lagere klasse uit te komen op KNHS-wedstrijden. 
 
 
Vraagprogramma 

Een document waarmee een wedstrijdorganisatie goedkeuring dient te vragen aan de KNHS om een KNHS-
wedstrijd te kunnen organiseren. 
 
Wedstrijd 

Een wedstrijd is een verzameling van 1 of meerdere rubrieken waarvoor een klassement wordt opgemaakt en die 
worden verreden verdeeld over 1 of meerdere aaneengesloten wedstrijddagen op eenzelfde locatie. 
 
Wedstrijddag 

Etmaal waarin een wedstrijd of een gedeelte daarvan plaatsvindt, steeds eindigend om 24.00 uur. 
 
Wedstrijddierenarts 

Die dierenarts, die als zodanig bevoegd is op grond van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde en die 
voor wedstrijden in de disciplines Mennen, Eventing, Endurance en Mendurance door de wedstrijdorganisatie is 
verzocht de veterinaire keuring te verzorgen voor, tijdens en na de wedstrijd, overeenkomstig hetgeen in het 
desbetreffende disciplinereglement is bepaald. 
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Wedstrijdorganisatie 

Een lidvereniging of licentiehouder, die bevoegd is KNHS-wedstrijden te organiseren. 
 
Wedstrijdklasse 

Niveau in de wedstrijdsport, gereglementeerd door de KNHS. 
 
Wedstrijdtarievenlijst 

Door het KNHS-bestuur vastgestelde lijst met alle op wedstrijden van toepassing zijnde tarieven, die jaarlijks per 1 
april ingaat. 
 
Wedstrijdterrein 

Alle tot de wedstrijd behorende locaties, accommodaties en terreinen. 
 
 
 


