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Bepalingen activiteiten met beoordelings- en 

meetmomenten  
per 30 juni 2021 (wanneer wedstrijden weer mogelijk zijn) 

Wanneer het organiseren van wedstrijden voor alle doelgroepen weer is toegestaan, kunnen 

wedstrijdorganisaties deelnemen aan de pilot meetmomenten. De meetmomenten (dressuur en 

springen) in deze pilot 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. Er wordt geen klassement opgemaakt en er worden geen prijzen uitgereikt. De 

behaalde resultaten worden wel geregistreerd en tellen dus ook mee voor winstpuntenregistratie.  

In de coronaperiode zijn op enig moment de activiteiten met beoordelings- en meetmomenten 

geïntroduceerd. Organisaties konden onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en 

meetmomenten organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef of 

parcours. Hier werd enorm veel gebruik van gemaakt.  

Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook 

meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als 

sportvorm naast het rijden van een wedstrijd. Om die reden gaat er vanaf 30 juni 2021 (wanneer de 

reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten (dressuur en springen) van start. 

De pilot zal lopen tot 1 oktober. De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten vast te 

stellen en mogelijkheden te bekijken om vanaf 1 april 2022 meetmomenten op te nemen als sportvorm 

in het Algemeen wedstrijdreglement.  

Tijdens deze pilotfase is het mogelijk om meetmomenten te organiseren of deel te nemen aan 

meetmomenten naast de reguliere wedstrijdsport.  

Bepalingen voor iedereen 

Algemene bepalingen voor iedereen 
1. Er wordt gereden onder de (wedstrijd) reglementen van de KNHS. Deze bepalingen pilot 

meetmomenten zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de wedstrijdreglementen 
van de KNHS. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn 
van en in te stemmen met deze bepalingen.  

2. In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen niet voorzien, beslist 

de KNHS. 

3. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) 

geldige startpas.  

4. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin de combinatie uitkomt/ uit zal 

moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden. 

5. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid. 

6. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bij 

een HC start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.   

7. Tijdens activiteiten die vallen onder de pilot meetmomenten wordt geen klassement 

opgemaakt en worden er geen prijzen uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor 

zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te 

verdienen.  

8. Het meetmoment telt mee voor puntenregistratie. Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door 

de KNHS tellen mee voor winstpunten.  
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Voor sportaanbieders 

Aanvragen van een activiteit  

Een meetmoment (in de pilot meetmomenten) wordt aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil 

zeggen dat meetmomenten voor de disciplines dressuur en springen aangevraagd worden bij de 

regio. De wedstrijdafdracht voor een meetmoment is gelijk aan de afdracht voor een reguliere 

wedstrijd.  

 

 

Specifieke bepalingen voor sportaanbieders 

1. Zorg als sportaanbieder voor de benodigde KNHS-officials (conform wedstrijdreglement) zoals 
bijvoorbeeld een parcoursbouwer, een jury en schrijver.  

2. Ook tijdens een meetmoment is het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein 

dressuur / springen verplicht.   

3. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de 

beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen 

digitaal aangeleverd worden bij de KNHS voor registratie.  
 

Voor deelnemers  

1. Inschrijven voor deelname aan een meetmoment in de pilot meetmomenten doe je via Mijn 

KNHS of een door de KNHS goedgekeurd alternatief. Op de kalender in Mijn KNHS wordt een 

activiteit met meetmoment gepubliceerd.  

2. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) 

geldige startpas.  

3. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal 

moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden. 

4. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid. 

5. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bij 

een HC start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.   

6. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de 

beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden digitaal naar de KNHS verstuurd. De 

behaalde resultaten worden geregistreerd bij de KNHS en komen in aanmerking  voor 

winstpuntenregistratie.  

 

Aanvullende bepalingen per discipline 

Dressuur:  

1. Het is toegestaan om meetmomenten dressuur te organiseren t/m de klasse LT. Inclusief 

Children, Junioren en Young Riders. Voor Senioren ZT en U25 geldt dat hiervoor geen 

meetmomenten in de pilot georganiseerd kunnen worden.  

Springen:  

1. Het is toegestaan om meetmomenten springen te organiseren t/m de klasse ZZ. 

 


