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Uitleg opgave overtreding 

 

 

Wanneer een deelnemer en/of helper/begeleider een (ernstige) overtreding op de reglementaire en/of 

statutaire bepaling(en) van de KNHS begaat, dient dit te worden gerapporteerd aan de 

Federatievertegenwoordiger/voorzitter van de jury. Deze neemt de overtreding op in zijn/haar 

rapportage naar de KNHS. 

Het gaat hierbij om meldingen van wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag en om 

overbodig en/of onvriendelijk gedrag naar officials en vrijwilligers tijdens een wedstrijd. 

Bij meldingen van wreedheid kun je denken aan overmatig zweepgebruik, slaan op het hoofd, 

doorsporen enz. Bij meldingen over het gedrag kun je denken aan geen gehoor geven aan een 

verzoek van een official en/of vrijwilliger, schelden, bedreigen van officials en/of vrijwilligers en 

frauderen.  

Voor het opgeven van een overtreding kan, naast het rapport van de Federatievertegenwoordiger/ 

voorzitter van de jury, het formulier “Opgave Overtreding” worden gebruikt. Het is belangrijk om dit 

formulier zo volledig en nauwkeurig mogelijk in te vullen. 

Naast het opgeven van een overtreding geldt uiteraard dat er bij een ernstige overtreding tegen mens 

en/of dier direct op de wedstrijd diskwalificatie van de deelnemer volgt. De deelnemer kan dan met 

geen enkel paard/pony meer aan de betreffende wedstrijd deelnemen en reeds gewonnen prijzen 

dienen te worden ingeleverd. 

Zodra de melding op het rapport van de Federatievertegenwoordiger/voorzitter van de jury en/of het 

formulier “Opgave Overtreding” binnenkomt bij de KNHS, zal er hoor en wederhoor worden toegepast. 

Afhankelijk van de melding zal een administratieve maatregel worden opgelegd, die wordt vastgelegd 

in het persoonlijk dossier van de deelnemer, of er wordt meer bewijslast verzameld wat kan leiden tot 

een tuchtzaak. 

Elke administratieve maatregel die wordt opgelegd, wordt vastgelegd in het sportadministratiesysteem 

van de KNHS. Het is dan ook van belang om overtredingen op de reglementen te melden bij de 

KNHS. Meldingen die worden doorgegeven kunnen ook in de toekomst een belangrijke rol spelen in 

de afhandeling van een rapport of een nieuwe melding over de betreffende persoon. Geef daarom ook 

altijd dit soort zaken door, ook wanneer je vindt dat je er zelf al voldoende opvolging aan hebt 

gegeven tijdens de wedstrijd. Alleen dan krijgen we in beeld of iemand vaker een overtreding heeft 

begaan. 

Bij vragen over dit onderwerp kan er contact worden opgenomen met de afdeling Handhaving via 

handhaving@knhs.nl. 


