
 
  

 

 

Veelgestelde vragen Pilot Flex wedstrijden - springen 
 
 

Algemeen 
Wat zijn Flex wedstrijden? 
Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter 
meer keuzevrijheid willen geven in startgerechtigheid. De ruiter mag zelf kiezen in welke klasse/ 
hoogte hij zijn paard uitbrengt en kan hier per wedstrijd een keuze in maken. De start telt niet mee 
voor het promotiesysteem, maar het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen 
uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau 
en mee te rijden voor de prijzen. Om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen wordt wel 
gecontroleerd op de minimum leeftijd van paard/ ruiter, het maximum aantal starts per dag van een 
paard, de benodigde dressuurklassering (Min. B+1) en de bepalingen voor het starten met een 
hengst. In het Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement springen lees je de 
betreffende bepalingen.  
 
Van wanneer tot wanneer loopt de pilot Flex wedstrijden? 
Zodra reguliere wedstrijden weer zijn toegestaan starten we met de pilot Flex wedstrijden. Deze pilot 
loopt in principe tot 31 oktober. Mocht blijken dat wedstrijden vanwege de coronamaatregelen in juni 
nog niet zijn toegestaan, dan wordt de pilot periode opgeschoven. 
 
Waar vind ik meer informatie over de pilot Flex wedstrijden? 
Klik hier voor meer informatie over de pilot Flex wedstrijen voor sportaanbieders.  
Klik hier voor meer informatie over de pilot Flex wedstrijen voor deelnemers.  
 
Waarom is er voor de pilot Flex wedstrijden een extra welzijnsregel opgesteld?  
Door het geven van meer vrijheid in regelgeving wordt de rol van de officials nog belangrijker. Om die 
reden hebben we een extra welzijnsregel toegevoegd aan de pilot Flex wedstrijden. Deze 
welzijnsregel is als volgt:  

 Bij het behalen van 16 strafpunten in de wedstrijdring volgt uitsluiting. 
 
Bovengenoemde regel is een aanscherping op de reeds bestaande welzijnsregel waarbij de 
dienstdoende officials op het voorterrein of in de wedstrijdring ingrijpen zodra welzijn en/of veiligheid in 
het gedrang komt en uitsluiting van de combinatie kan volgen.  
 

Voor wedstrijdorganisaties 
Wat is het verschil tussen een reguliere springenwedstrijd en een Flex wedstrijd? 
Bij Flex wedstrijden geven we de ruiter meer keuzevrijheid in startgerechtigheid. De ruiter mag zelf 
kiezen in welke klasse hij zijn paard uitbrengt en kan hier per wedstrijd een keuze in maken.  
De resultaten behaald op Flex wedstrijden worden niet geregistreerd. We registreren wel waar iemand 
is gestart en met welk paard, dit om een aantal controles te kunnen doen om dierenwelzijn en 
veiligheid te waarborgen, maar deze start wordt door de KNHS niet gepubliceerd. Aan de resultaten 
behaald op Flex wedstrijden kunnen geen rechten worden ontleend. De resultaten tellen niet mee voor 
winstpuntenregistratie, niet voor promotie en worden dus ook niet getoond in de resultatenoverzichten. 
 
Wie mogen Flex wedstrijden organiseren? 
Gedurende de pilot mogen alle wedstrijdorganisaties welke zijn aangesloten als lidvereniging bij de 
KNHS, als lid van de FNRS of in het bezit van zijn een wedstrijdabonnement van de KNHS een Flex 
wedstrijd organiseren. 
 
Hoe kom je als wedstrijdorganisatie in aanmerking voor de pilot? 
Geïnteresseerde wedstrijdorganisaties kunnen zich aanmelden voor de pilot Flex wedstrijden 
doormiddel van het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier op de KNHS webpagina ‘Pilot 
Flex wedstrijden’. Na aanmelding volgt vanuit de afdeling Wedstrijden een bevestigingsmail waarna 
de wedstrijdorganisatie de Flex wedstrijd kan indienen in Mijn KNHS.  
 
 

https://www.knhs.nl/media/19444/algemeen-wedstrijdreglement-2021.pdf
https://www.knhs.nl/media/19583/wedstrijdreglement-springen-2021.pdf
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/pilot-flexwedstrijden-voor-sportaanbieders/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/springen/pilot-flexwedstrijden/
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/pilot-flexwedstrijden-voor-sportaanbieders/
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/pilot-flexwedstrijden-voor-sportaanbieders/


 
  

 
 
 
 
Met het insturen van het aanmeldingsformulier geeft de wedstrijdorganisatie aan deel te willen nemen 
aan de pilot Flex wedstrijden, akkoord te gaan met de voorwaarden en kennis te hebben genomen 
van de informatie over de pilot Flex wedstrijden op de KNHS website.  
 
Hoe kun je een Flexwedstrijd aanvragen? 
Zodra de wedstrijdorganisatie het aanmeldingsformulier voor de pilot Flex wedstrijden heeft ingevuld 
en de afdeling Wedstrijden de verwerking van de aanmelding heeft bevestigd, kan de 
wedstrijdorganisatie de Flex wedstrijd indienen via Mijn KNHS. De rubrieken worden tijdens een Flex 
wedstrijd voor paarden uitgeschreven op hoogte (t/m 1.35m met max. 1 rubriek 1.40m) / voor pony’s 
op hoogte en categorie (Max. hoogte per categorie, conform het wedstrijdreglement springen). 
Zodra het vraagprogramma is goedgekeurd wordt de Flex wedstrijd gepubliceerd op de kalender in 
Mijn KNHS. 
 
Mag ik een Flex wedstrijd combineren met een cat. 1,2 of cat. 3 op dezelfde dag? 
Een Flex wedstrijd mag op dezelfde dag gecombineerd worden met een cat. 1, 2 of 3 wedstrijd. De 
Flex wedstrijd wordt in een afzonderlijk vraagprogramma aangevraagd bij de KNHS.  
Als een wedstrijdorganisatie ervoor kiest om een Flex wedstrijd en cat. 1, 2 of 3 springwedstrijd op 
dezelfde dag, door elkaar te laten verrijden dan dient bij rubrieken van gelijke hoogte eerst de rubriek 
voor promotie (cat. 1,2 of 3) te worden verreden. 
 
Dient er een afdracht te worden betaald aan de KNHS voor het organiseren van een Flex 
wedstrijd? 
Ja, per wedstrijddag brengt de KNHS voor Flex wedstrijden € 27,50 in rekening voor het 
gebruikmaken van de KNHS sportinfrastructuur. De factuur volgt achteraf. 
 
Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor een Flex wedstrijd?  
Inschrijven voor een Flex wedstrijd gaat via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. 
In het vraagprogramma vermeld je als wedstrijdorganisatie hoe er kan worden ingeschreven en hoe 
het inschrijfgeld moet worden betaald. 
 
Moet ik als wedstrijdorganisatie de uitslagen/ starts van een Flex wedstrijd na afloop 
aanleveren bij de KNHS? 
Ja, na afloop van de Flex wedstrijd dient de wedstrijdorganisatie de uitslagen/ starts op de 
gebruikelijke wijze te verzenden naar de KNHS. 
De resultaten behaald op Flex wedstrijden worden niet geregistreerd, enkel de start (deelname). Er 
wordt dus wel geregistreerd waar iemand is gestart en met welk paard, dit om te kunnen controleren 
op de eerder genoemde punten, maar deze start wordt niet gepubliceerd. 
 
 

Voor deelnemers 
Waar kan ik Flex wedstrijden vinden?  
Flex wedstrijden zijn te vinden op de wedstrijdkalender in MijnKNHS.nl. Als je ‘Flex’ invult in de 
zoekbalk, krijg je een overzicht van alle geplande Flex wedstrijden. 
 
Hoe kun je een Flex wedstrijd inschrijven?  

 De Flex wedstrijden worden op de kalender in Mijn KNHS gepubliceerd. 

 Inschrijven voor een Flex wedstrijd doe je via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd 
alternatief. In het vraagprogramma staat vermeld hoe je kunt inschrijven en hoe het 
inschrijfgeld moet worden betaald.  

 Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de wedstrijd) 
geldige reguliere startpas/ startpas Flex. 
 

Wie mogen er deelnemen aan Flex wedstrijden? 
Alle combinaties die in het bezit zijn van een (op de dag van de wedstrijd) geldige reguliere startpas of 
startpas Flex mogen deelnemen aan Flex wedstrijden 
 

https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/pilot-flexwedstrijden-voor-sportaanbieders/
https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index?_ga=2.160536637.1659078501.1618207605-2006966916.1582018961


 
  

 
 
 
 
Kunnen ruiters met een buitenlandse nationaliteit ook deelnemen aan Flex wedstrijden? 
Ja, ruiters met een buitenlandse nationaliteit mogen ook deelnemen aan Flex wedstrijden mits ze in 
het bezit zijn van een geldige reguliere startpas of startpas Flex. Klik hier voor meer informatie. 
 
Wat is een startpas Flex? 
Een startpas Flex is een combinatie gebonden startpas waarmee je in tegenstelling tot de reguliere 
startpas enkel deel kunt nemen aan Flex wedstrijden. Je betaald voor je eerste startpas Flex eenmalig 
een bedrag van € 75,00. Daarna kun je, gedurende de pilot Flex wedstrijden, gratis en onbeperkt met 
verschillende paarden startpassen Flex onder jouw persoonsnummer aanvragen. Daarnaast betaal je 
per start een afdracht van € 1,50 aan de KNHS. Deze afdracht per start is enkel voor de combinaties 
met een startpas Flex en wordt achteraf door de KNHS aan de ruiter/amazone gefactureerd. 
Combinaties met een reguliere startpas die deelnemen aan een Flex wedstrijd betalen deze afdracht 
per start niet. De reden hiervoor is dat het basistarief van de reguliere startpas hoger is dan het 
basistarief van de startpas Flex. Tijdens de pilot willen we de mogelijkheden onderzoeken of we in de 
toekomst toe kunnen werken naar een lager basistarief voor de reguliere startpas in combinatie met 
een afdracht per start. 
 
Hoe vraag je een Startpas Flex aan? 
De startpas Flex kun je aanvragen in Mijn KNHS op vrijwel dezelfde wijze als een reguliere startpas 
alleen bij de keuze startpas soort klik je ‘Startpas Flex’ aan. Vervolgens betaal je alleen voor de eerste 
startpas Flex, de volgende startpassen Flex die je gaat aanvragen voor andere paarden zijn gratis. De 
startpassen Flex worden automatisch afgemeld na afloop van de pilotperiode. 
 
Ga naar de desktopversie van Mijn KNHS en log in op jouw account. Ga naar paarden & startpassen 
en klik op Aanvraag startpas.  
 

 
Kies de gewenste startdatum en kies bij Startpas soort voor Startpas Flex paard. Bij de volgende stap 
kun je het paard opzoeken in onze database of een nieuw paard registreren. Klik tenslotte op Startpas 
aanvragen. De startpas wordt nu in de winkelmand geplaatst. De eerste Flex startpas kost €75 euro.  
 

https://klantenservice.knhs.nl/topic/9uD2di7xWLK2z8d8J/article/HYZKDYL7spE5XjQpX


 
  

 
 
 
Voor alle paarden waarmee je wilt starten op een Flex wedstrijd heb je een aparte Flex startpas nodig 
(tenzij je hier al een reguliere startpas voor hebt). Die vraag je op dezelfde manier aan als hierboven. 
Je betaalt alleen voor de eerste Flex startpas, de volgende Flex startpassen die je gaat aanvragen 
voor andere paarden zijn gratis. Let op! Deze moet je wel altijd bevestigen in de winkelmand! 
 
Wat kost een startpas Flex?  
Je betaald voor je eerste startpas Flex eenmalig een bedrag van € 75,00. Daarna kun je, gedurende 
de pilot Flex wedstrijden, gratis en onbeperkt startpassen Flex onder jouw persoonsnummer 
aanvragen. Daarnaast betaal je per start een afdracht van € 1,50 aan de KNHS. Deze afdracht per 
start is enkel voor de combinaties met een startpas Flex en wordt achteraf door de KNHS aan de 
ruiter/amazone gefactureerd. Combinaties met een reguliere startpas die deelnemen aan een Flex 
wedstrijd betalen deze afdracht per start niet. 
 
Mag je met een startpas Flex aan alle KNHS springwedstrijden deelnemen? 
Nee, je mag met een Flex startlicentie enkel deelnemen aan Flex wedstrijden. Voor alle overige 
springwedstrijden moet je in het bezit zijn van een reguliere startpas.  
 
Mag ik met een reguliere startpas aan Flex wedstrijden deelnemen?  
Ja, met een reguliere startpas mag je aan alle KNHS springwedstrijden deelnemen.  
 
Mag ik zelf bepalen hoe hoog ik spring tijdens een Flex wedstrijd?  
Ja, als ruiter mag je voor deze wedstrijden zelf kiezen in welke klasse/ hoogte wordt gestart, mits 
wordt voldaan aan de minimum leeftijd van paard/ ruiter, het maximum aantal starts per dag van een 
paard, de benodigde dressuurklassering (Min. B+1) en de bepalingen voor het starten met een hengst 
indien van toepassing. 
 
Mag ik ook HC deelnemen aan een Flex wedstrijd?  
Ja, HC starten is toegestaan, dit doe je wanneer je niet mee wil rijden voor het klassement en de 
prijzen of als je 2 keer start in dezelfde rubriek. Indien er 2 keer wordt gestart in dezelfde rubriek dan 
dient de 2e start als HC te worden verreden.  
Let op: Je hebt voor het HC starten ook een reguliere startpas of startpas Flex nodig.  
De HC start wordt geregistreerd en wordt gecontroleerd op de eerder genoemde punten.  
 
Moet mijn pony ook gemeten worden voor een Flex wedstrijd? 
Ja, voor deelname aan een wedstrijd moet een pony tot en met de leeftijd van 8 jaar jaarlijks gemeten 
worden tussen 1 januari en 1 april door een KNHS ponymeter (conform Algemeen 
Wedstrijdreglement). 
 
Is een Flex wedstrijd voor puntenregistratie?  
De resultaten behaald op Flex wedstrijden worden niet geregistreerd, enkel de start (deelname). Er 
wordt dus wel geregistreerd waar iemand is gestart en met welk paard, dit om te kunnen controleren 
op de eerder genoemde punten, maar deze start wordt niet gepubliceerd. Aan de resultaten behaald 
op Flex wedstrijden kunnen geen rechten worden ontleend. De resultaten tellen niet mee voor 
winstpuntenregistratie, niet voor promotie en worden dus ook niet getoond in de resultatenoverzichten. 
 


