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VEEL GESTELDE VRAGEN PAARDENSPORTACTIVITEITEN MET BEOORDELINGS- EN 
MEETMOMENTEN   

 
ALGEMEEN 

 
Wanneer zijn wedstrijden weer toegestaan? 
Het is op dit moment niet bekend wanneer wedstrijden weer toegestaan zijn. 
 
Mogen onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten na 19 mei ook doorgang vinden? 
Ja, het organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten is mogelijk tot 1 juni 2021. Op 

1 juni wordt de volgende persconferentie verwacht en wordt opnieuw bekeken welke maatregelen er 

voor de paardensport gelden.  

De organisatie heeft de mogelijkheid om de activiteit om te zetten naar een paardensportactiviteit met 

beoordelings- en meetmoment. Vanaf maandag 17 mei t/m donderdag 20 mei kan de organisatie zelf 

het vraagprogramma aanpassen. Wordt de onderlinge manege- en verenigingsactiviteit een activiteit 

met beoordelings- en meetmoment dan wordt het vraagprogramma door de organisatie zelf 

aangepast. De organisatie informeert hierover de deelnemers. Deelnemers wordt geadviseerd om na 

20 mei het vraagprogramma te bekijken welke aanpassingen er zijn gedaan. Het is niet toegestaan 

om onderlinge meetmomenten te organiseren voor winstpunten.  

Worden alle manege- en verenigingsactiviteiten nu beoordelings- en meetmomenten? 
Nee, tot 1 juni 2021 mogen onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten georganiseerd worden. Op 

1 juni wordt de volgende persconferentie verwacht en wordt opnieuw bekeken welke maatregelen er 

voor de paardensport gelden. De organisatie mag zelf besluiten of de activiteit omgezet wordt naar 

een meetmoment. De organisatie kan vanaf maandag 17 mei t/m donderdag 20 mei zelf het 

vraagprogramma aanpassen. Deelnemers wordt geadviseerd om na 20 mei het vraagprogramma te 

bekijken welke aanpassingen er zijn gedaan.  

Waarom worden er paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten 
georganiseerd?  
Officiële wedstrijden en competities zijn op dit moment niet toegestaan. Een ruiter mag wel trainen. 
Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn gericht op de ontwikkeling van de combinatie. 
Ruiters kunnen op deze manier zien waar zij staan in hun training. Het nadrukkelijke doel is primair om 
te sporten en te bewegen.  
 
Het is mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, bijvoorbeeld 
het rijden van een proef of parcours. Hierbij maakte de KNHS in corona tijd waarbij wedstrijden nog 
niet toegestaan waren, een uitzondering dat meetmomenten voor winstpunten kunnen tellen. Deze 
beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in 
opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een 
educatief- en trainingsdoel.  
 
Nu per 19 mei de activiteiten met beoordelings- en meetmomenten weer toegestaan zijn zal er een 
periode zijn waarin zowel onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten als activiteiten met 
beoordelings- en meetmomenten toegestaan zijn.  Onderlinge Manege- en verenigingsactiviteiten 
voor winstpunten kunnen georganiseerd worden tot 1 juni 2021. Op 1 juni wordt de volgende 
persconferentie verwacht en wordt opnieuw bekeken welke maatregelen er voor de paardensport 
gelden. 
 
Wat is het verschil tussen een onderlinge manege- en verenigingsactiviteit en een activiteit met 
beoordelings- en meetmomenten?  
Onderlinge Manege- en verenigingsactiviteiten mogen georganiseerd worden op de eigen vereniging 
of manege, de sporter moet lid zijn bij de betreffende vereniging of manege om mee te mogen doen 
aan de activiteit. Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn toegankelijk voor alle sporters 
tenzij in het vraagprogramma een beperkte openstelling is opgenomen. Om paardensportactiviteiten 
met beoordelings- en meetmomenten mee te kunnen laten tellen voor winstpunten moeten er leden 
mee doen van minimaal twee verenigingen.  
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Wat is het verschil tussen een activiteit met beoordelings- en meetmomenten en een 
wedstrijd?  
In tegenstelling tot een wedstrijd mag er tijdens een activiteit met beoordelings- en meetmomenten 
geen klassement worden opgemaakt of prijzen worden uitgereikt.  
 
Ten tijde van de coronamaatregelen was het niet toegestaan om wedstrijden te organiseren, een ruiter 

mocht wel trainen. Paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn gericht op de 

ontwikkeling van de combinatie. Ruiters kunnen op deze manier zien waar zij staan in hun training. Er 

wordt geen klassement opgemaakt en geen prijzen uitgereikt. Bij een wedstrijd heb je onderlinge 

competitie en rij je dus tegen collega ruiters. Bij een wedstrijd wordt wel een klassement opgemaakt, 

er wordt een winnaar aangewezen en er worden prijzen vergeven. 

 
ORGANISEREN  
 
Welke organisaties mogen een activiteit met beoordelings- en meetmomenten organiseren?  
 
Officiële KNHS-activiteiten mogen georganiseerd worden door een KNHS-vereniging, een FNRS-
ruitersportcentrum of een rechtspersoon met een KNHS-Wedstrijdabonnement. Mits wordt voldaan 
aan de gestelde bepalingen. 
 
Hoe kan ik mijn activiteit met beoordelings- en meetmoment aanvragen?  
 
Een activiteit met beoordelings- en meetmoment kan worden aangevraagd op de reguliere wijze. Dit 
wil zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd worden bij 
de regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden aangevraagd bij de 
desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden rechtstreeks bij de KNHS 
aangevraagd.  
 
De aanvraag voor een activiteit met beoordelings- en meetmoment kan op de gebruikelijke wijze door 
de organisatie ingediend worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat 
deelnemers kunnen inschrijven via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Dit zorgt 
voor de noodzakelijke regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de 
KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers. In deze periode 
zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen bij de organisatie.  
 
Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van een activiteit met beoordelings- en 
meetmomenten?  
Voor het organiseren van een activiteit met beoordelings- en meetmomenten hebben we een aantal 
voorwaarden gesteld. Download de bepalingen. 
 
Wij organiseren een onderlinge manege- en verenigingsactiviteit na 19 mei, kan deze nog 

doorgaan?  

Ja, het organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten is mogelijk tot 1 juni 2021. Op 

1 juni wordt de volgende persconferentie verwacht en wordt opnieuw bekeken welke maatregelen er 

voor de paardensport gelden.  De organisatie heeft de mogelijkheid om de onderlinge manege- en 

verenigingsactiviteit om te zetten naar een activiteit met beoordelings- en meetmomenten. Vanaf 

maandag 17 mei t/m donderdag 20 mei kan de organisatie zelf het vraagprogramma aanpassen. 

Wordt de onderlinge manege- en verenigingsactiviteit een activiteit met beoordelings- en 

meetmomenten of doe je als organisatie andere aanpassingen in het vraagprogramma? Informeer 

dan de deelnemers die zich ingeschreven hebben per mail over de wijzigingen.  

Ik heb een onderlinge manege- en verenigingsactiviteit aangevraagd maar wil graag liever een 

activiteit met beoordelings- en meetmomenten organiseren, hoe doe ik dat? 

De organisatie heeft de mogelijkheid om de onderlinge manege- en verenigingsactiviteit om te zetten 

naar een activiteit met beoordelings- en meetmomenten. Vanaf maandag 17 mei t/m donderdag 20 

mei kan de organisatie zelf het vraagprogramma aanpassen. Wordt de onderlinge manege- en 

verenigingsactiviteit een activiteit met beoordelings- en meetmomenten of doe je als organisatie 

https://www.knhs.nl/media/20081/bepalingen-activiteiten-met-beoordelings-en-meetmomenten-per-19-05-2021.pdf
https://www.knhs.nl/media/20081/bepalingen-activiteiten-met-beoordelings-en-meetmomenten-per-19-05-2021.pdf
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andere aanpassingen in het vraagprogramma? Informeer dan de deelnemers die zich ingeschreven 

hebben per mail over de wijzigingen. 

Dient er een afdracht te worden betaald aan de KNHS voor het organiseren van een activiteit 
met beoordelings- en meetmoment?  
Tot dat reguliere wedstrijden weer zijn toegestaan zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen bij 
de organisatie voor het organiseren van beoordelings- en meetmomenten.  
 
Tot wanneer kunnen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden?  

Het organiseren van de  beoordelings- en meetmomenten is mogelijk tot het moment dat reguliere 

wedstrijden weer mogelijk zijn.  

Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor een activiteit met beoordelings- en 
meetmoment?  
Deelnemers dienen zich voor alle rubrieken* in te schrijven voor deelname via de kalender in Mijn 
KNHS, of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. In het vraagprogramma vind je hoe je kunt 
inschrijven. 
 
*Mocht een deelnemer nog geen startpas hebben en wil deze inschrijven voor de 
impulsrubrieken/klasse BB dan kan de deelnemer kosteloos een startpas voor de impulsrubriek/klasse 
BB aanvragen. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de 
paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.  
 
Waarom moet er verplicht worden ingeschreven via Mijn KNHS, of een door de KNHS 
goedgekeurd alternatief?  
De KNHS heeft zich vanaf het begin van deze coronatijd samen met haar partners ingezet om ruimte 
te creëren en te behouden voor het verzorgen en beweging geven van paarden. Nu de maatregelen 
versoepelen is het is in deze tijd alleen onder strikte voorwaarden toegestaan om sportactiviteiten te 
organiseren. Daarom is het belangrijk dat de KNHS regie voert op de paardensportactiviteiten in 
Nederland. Het is dus belangrijk dat de KNHS weet wat er wordt georganiseerd, waar, door wie en 
hoeveel en welke deelnemers en officials er aanwezig zullen zijn. Dit zorgt er voor dat de KNHS waar 
nodig in kan spelen op ontwikkelingen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.  
 
Op welke manier kan de organisatie het inschrijfgeld innen?  
Organisatoren van beoordelings- en meetmomenten voor winstpunten mogen zelf bepalen hoe zij de 
betaling van inschrijfgeld faciliteren. De KNHS adviseert daarbij met klem om dit online te laten 
plaatsvinden.  
 
We adviseren om de betaling vooraf online te laten plaatsvinden zodat er geen groepsvorming 
plaatsvindt, drukte vermeden wordt, 1,5 meter afstand gehouden wordt en dat ruiters zo kort mogelijk 
op de betreffende accommodatie zijn. Door het gehele inschrijfproces inclusief betaling online te laten 
plaatsvinden wordt voorkomen dat er op de dag van de activiteiten onnodige handelingen en 
contacten plaats vinden, zodat alles vlot kan verlopen.  
 
Het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS kost de organisatie slechts 30 cent per inschrijving. 
Klik hier voor meer informatie en aanvragen. 
 
Hoe gaat het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS in zijn werk?  
(Informatie voor sportaanbieders) Het online betalen werkt als volgt:  
De deelnemer schrijft in via Mijn KNHS en betaalt meteen de inschrijving. Het is niet mogelijk om in te 
schrijven zonder te betalen.  
 
Het inschrijfgeld dat bij de KNHS binnenkomt loopt als een aparte geldstroom langs de KNHS. Dit 
verzorgt onze financiële partner Ingenico. Vervolgens zorgen wij dat het geld doorgestort wordt naar 
de juiste organisatie of vereniging.  
 
Een vereniging kan zelf aangeven binnen welke termijn, dagelijks, wekelijks of maandelijks, ze het 
inschrijfgeld overgemaakt wil hebben. Gemiddeld duurt het twee dagen nadat de KNHS een 
inschrijving heeft ontvangen voordat het betreffende inschrijfgeld op de bankrekening van de 
vereniging staat.  

https://www.mijnknhs.nl/Home/BrowserSupport?returnUrl=https%3a%2f%2fwww.mijnknhs.nl%2fGames%2fSearchGames%2fIndex%3f_ga%3d2.229968860.1144082554.1582536786-972287304.1572865003
https://www.mijnknhs.nl/Home/BrowserSupport?returnUrl=https%3a%2f%2fwww.mijnknhs.nl%2fGames%2fSearchGames%2fIndex%3f_ga%3d2.229968860.1144082554.1582536786-972287304.1572865003
https://klantenservice.knhs.nl/topic/Zaut5LgLPEyk57A42/article/LXYqMh6qtzsggX4ap


 
4 

 
Er zijn altijd inschrijvingen die weer geannuleerd worden. De terugbetalingen van die inschrijfgelden 
(mits tijdig afgemeld natuurlijk) verzorgt de KNHS volledig. De organisatie hoeft niets te doen. Ook als 
de organisatie zelf besluit om te annuleren of een inschrijving af te wijzen, verzorgen wij de  
terugbetaling. De organisatie heeft dus vrijwel geen werk meer aan de inschrijfgelden! Omdat wij het 
inschrijfgeld zelf niet ontvangen, maar wel terugbetalen, ontvangt de organisatie achteraf één factuur 
met daarop alle terugbetaalde inschrijfgelden die de KNHS heeft verzorgd. Wij verwachten dat de 
organisatie dit bedrag terugbetaalt aan de KNHS.  
 
Omdat er kosten gemaakt moeten worden door de KNHS voor het gebruik van deze financiële dienst 
zijn wij genoodzaakt hier voor commissiekosten in rekening te brengen. Dit is 30 cent per inschrijving. 
De KNHS houdt hier geen geld aan over. Doordat we voor deze financiële dienst hebben gekozen 
weten we zeker dat we een hoge kwaliteit, snelheid van betalen en veiligheid kunnen garanderen. 
Daardoor hopen wij organisaties in deze toch al lastige tijd op dit vlak in ieder geval te ontlasten.  
 
Voordat er via Mijn KNHS inschrijfgeld geïnd kan worden, leggen we eerst een aantal afspraken vast 
in een overeenkomst en wordt de organisatie aangemeld bij Ingenico. Hiervoor worden geen kosten 
gerekend. De organisatie kan dit dus vrijblijvend doen en alvast regelen. Na de contractperiode 
bepaalt de sportaanbieder zelf of het contract wordt verlengd.  
 
Alle informatie over het online innen van inschrijfgelden kunnen organisaties vinden in het Mijn KNHS 
Organisatieportaal of op KNHS.nl 
 
Hoe betaal ik mijn officials als ik geen contant geld op het secretariaat ontvang?  
De KNHS adviseert organisaties om de vergoeding contactloos te betalen aan de officials. U kunt de 
official bijvoorbeeld vragen een betaalverzoek of Tikkie te sturen. Als u of de official hier geen gebruik 
van wenst te maken, kunt u ook het IBAN opvragen bij de official, zodat u de vergoeding kunt 
overmaken. Het verstrekken of aannemen van contante betalingen wordt afgeraden.  
 
Geldt het bestaande wedstrijdreglement voor een activiteit met beoordelings- en meetmoment?  
Ja, er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor de 
betreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen paardensportactiviteiten 
met beoordelings- en meetmomenten zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de 
wedstrijdreglementen van de KNHS, zoals bijv. dat het niet is toegestaan om een klassement op te 
maken of prijzen uit te reiken. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte 
te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen.  
 
Tevens is het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard van toepassing op activiteiten met 
beoordelings- en meetmomenten. Tijdens deze activiteiten kunnen paarden en pony’s op 
ongeoorloofde middelen worden gecontroleerd. Het is verboden aan een activiteit deel te nemen met 
een paard/pony in wiens lichaam zich een verboden stof bevindt.  
In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen niet voorzien, beslist de KNHS.  
 
Kan ik een jurylid van boven de 70 jaar inzetten?  
Juryleden boven de 70 jaar en mensen uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich 
op een accommodatie/locatie kunnen begeven. Juryleden kunnen desnoods hun huisarts raadplegen.  
 
 
DEELNAME  
 
Ik heb mij ingeschreven voor een onderlinge manege- en verenigingsactiviteit, gaat deze door? 
De organisatie heeft de mogelijkheid om de manege- en verenigingsactiviteit om te zetten naar een 
activiteit met beoordelings- en meetmomenten. De organisatie kan vanaf maandag 17 mei t/m 
donderdag 20 mei zelf het vraagprogramma aanpassen. Kijk na 20 mei in het vraagprogramma wat er 
uitgeschreven is. Zijn er aanpassingen gedaan op basis waarvan je niet meer wilt deelnemen? Dan 
kun je via Mijn KNHS je inschrijving annuleren. Is de sluitingsdatum gepasseerd dan kun je contact 
opnemen met de organisatie.  
 
Worden alle onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten nu paardensportactiviteiten met 
beoordelings- en meetmomenten? 

http://www.mijnknhs.nl/
https://klantenservice.knhs.nl/topic/Zaut5LgLPEyk57A42/article/LXYqMh6qtzsggX4ap
https://www.knhs.nl/media/20081/bepalingen-activiteiten-met-beoordelings-en-meetmomenten-per-19-05-2021.pdf


 
5 

Nee, tot 1 juni 2021 mogen onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten georganiseerd worden. Op 
1 juni wordt de volgende persconferentie verwacht en wordt opnieuw bekeken welke maatregelen er 
voor de paardensport gelden.  De organisatie mag zelf besluiten of de activiteit omgezet wordt. Kijk na 
20 mei in het betreffende vraagprogramma wat er precies uitgeschreven is.  
 
Mag iedereen mee doen aan paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten?  
Om mee te kunnen doen aan een activiteit heb je een startpas nodig.  
Voor activiteiten in de klasse B t/m ZZ heb je een reguliere startpas paard/pony nodig. Om een 
startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS, van een KNHS-vereniging of FNRS-
manege. Lees hier hoe je een startpas kunt aanvragen.  
Voor activiteiten in de impuls/klasse BB heb je een specifieke startpas voor deze klassen nodig. Om 
deze startpas aan te kunnen vragen moet je lid zijn van de KNHS.  
 
Hoe kan ik mij inschrijven voor een activiteit?  
Je kunt voor alle rubrieken* met beoordelings- en meetmoment inschrijven  
voor deelname via de kalender in Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. In het 
vraagprogramma vind je hoe je kunt inschrijven. 
Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit met beoordelings- en meetmoment gepubliceerd  
 
*Ook voor de impuls rubrieken (BB en alles daaronder) dient te worden ingeschreven via Mijn KNHS.  
Heb je nog geen startpas en wil je inschrijven voor de impulsrubrieken dan kun je kosteloos een  
startpas voor de impulsrubriek/klasse BB aanvragen. Een gratis startpas voor deze klassen wordt 
aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden.  
 
Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten 
komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.  
 
Waarom moet ik voor de impuls/klasse BB ook een startpas aanvragen?  
Om in te kunnen schrijven via Mijn KNHS heb je een startpas nodig. Je kunt voor deze klassen een 
gratis startpas aanvragen via Mijn KNHS. Lees hier hoe je een startpas kunt aanvragen.  
 
Wat kost een startpas voor de impuls/klasse BB?  
Een startpas voor de impuls/klasse BB is gratis. Je vraagt deze eenvoudig aan via Mijn KNHS.  

 
Waarom moet ik mijn paard registreren bij het aanvragen van een startpas voor de impuls/ 
klasse BB? 
Wanneer je paard nog niet bekend is in ons systeem moet je je paard registreren om daarmee een 
startpas aan te kunnen vragen. Het registreren van een paard is gratis. Om je paard te registreren ga 
je naar Mijn KNHS – Paarden & startpas – registreer paard. Als je paard geregistreerd is kun je er een 
startpas voor de impuls/klasse BB mee aanvragen. Je schrijft je dan met het betreffende paard 
eenvoudig in voor een activiteit via Mijn KNHS. Op deze manier kunnen organisaties eenvoudig een 
startlijst maken en kunnen wij controleren hoe vaak en waar een paard gestart is.  
 
Blijf ik tijdens een activiteit met beoordelings- en meetmoment in dezelfde klasse(n) rijden als 
waar ik tijdens een reguliere KNHS wedstrijd in rijd? 
Ja, de klassen blijven gelijk. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als 
combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.  
 
Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en verliespunten.  
Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd.  
 
Voor welke rubrieken kan ik mij inschrijven?  
Je kunt alleen deelnemen aan de rubrieken waarin je regulier ook startgerechtigd bent.  
 
Kun je tijdens een activiteit met beoordelings- en meetmoment ook winstpunten behalen?  
Ja dan kan. Alle activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en 
verliespunten. Een start in de Impuls/ klasse BB wordt niet geregistreerd en hier kunnen geen winst- 
en verliespunten worden behaald.  
 
Mag ik een groom, instructeur of supporter meenemen naar de locatie van de activiteit?  

https://klantenservice.knhs.nl/topic/fhAJJs8WxgMWaunrS/article/QsRGY6XhvQuffARag
https://www.mijnknhs.nl/Home/BrowserSupport?returnUrl=https%3a%2f%2fwww.mijnknhs.nl%2fGames%2fSearchGames%2fIndex%3f_ga%3d2.229968860.1144082554.1582536786-972287304.1572865003
https://klantenservice.knhs.nl/topic/fhAJJs8WxgMWaunrS/article/QsRGY6XhvQuffARag
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Ja, mits buiten de activiteit zelf de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt.  
 
Mag ik Hors Concours meedoen aan een activiteit met beoordelings- en meetmoment?  
De reglementaire bepalingen voor het hors concours starten gelden ook voor activiteiten. Kijk in het 
wedstrijdreglement van de betreffende discipline wat er toegestaan is. Je hebt voor het HC starten ook 
een startpas nodig. Het geldt als een officiële start en deze wordt ook geregistreerd.  
 
 


