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Doel kalenderprocedure categorie 1 en internationale wedstrijden 
Voor zowel wedstrijdsporters als wedstrijdorganisaties is het van belang te streven naar een 
wedstrijdkalender die op sporttechnisch en commercieel vlak zoveel mogelijk tegemoetkomt aan 
ieders wensen, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de kwaliteit, de veiligheid en het 
paardenwelzijn. Om deze redenen wordt in het jaar voorafgaand aan een bepaald kalenderjaar 
ondergenoemde kalenderprocedure gevolgd om tijdig tot een evenwichtige wedstrijdkalender voor dat 
kalenderjaar te komen.(Voorbeeld; wedstrijddatum in 2022 moet in 2021 aangevraagd worden) 
 

Wanneer  Actie 

Mei 
Verzending opgaveformulieren naar organisatoren categorie I- en internationale 

wedstrijden in Nederland 

Medio juni Opgaven ingediend 

Juni Samenstelling conceptkalender 

Eind juni Bespreking conceptkalender en evt. contact leggen m.b.t. knelpunten 

Eind juni 
Verzending conceptkalender naar organisatoren categorie I- en internationale 

wedstrijden in Nederland 

Medio juli Wijzigingen/aanvullingen op concept-kalender ingediend 

Juli/Augustus Bespreking conceptkalender en evt. contact leggen m.b.t. knelpunten 

1 september Sluiting van de kalender  

1 september  tot 

15 september 

Bespreking, beoordeling knelpunten en mogelijkheid om in overleg met de 

wedstrijdorganisaties  nog te verschuiven. ER KUNNEN GEEN NIEUWE 

WEDSTRIJDEN WORDEN TOEGEVOEGD. 

15 september Vaststelling door KNHS bestuur 

15 september tot 

1 oktober  
Bij FEI aanmelden van toegekende data internationale wedstrijden in Nederland  

Eind september 
Verzending vastgestelde kalender naar organisatoren categorie I- en 

internationale wedstrijden in Nederland en secretarissen regiobesturen 

Na 1 november 
Behandeling van de wedstrijden die na het vaststellen van de kalender 

binnenkomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure samenstelling cat. 1 en internationale 

wedstrijden in Nederland 
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Toelichting kalenderprocedure 
Voor vaststelling van de kalender voor internationale wedstrijden in Nederland en categorie I 
wedstrijden worden de procedures gevolgd zoals beschreven in respectievelijk hoofdstuk 1 en 3.  
 
De aanvragen voor organisatie van categorie I of internationale wedstrijden in Nederland die worden 
ontvangen na het moment van vaststellen van de kalender, worden volgens de procedures zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 en 4 in behandeling genomen.  
 
Voor de breedtesport en de Subtopdressuur wordt gewerkt met half jaar kalenders. Dit betekent dat 
het indienen van een wedstrijddatum voor een categorie 1 dressuurwedstrijd (met tevens 
Subtoprubrieken) vanwege het verschil in kalenderprocedure niet gelijk loopt met die kalenders. 
Daarom is onderdeel van deze kalenderprocedure dat dressuurwedstrijden die opgenomen worden op 
de categorie 1 kalender automatisch worden opgenomen op de Subtopkalender.  
 
De vastgestelde categorie 1 kalender zal ook naar de Regio’s gestuurd worden. Dan  weten de 
Regio’s welke organisatoren categorie 1 wedstrijden organiseren en kunnen hier rekening mee 
houden bij het in behandeling nemen van aanvragen voor breedtesportrubrieken voor deze 
wedstrijden. 
 
In alle gevallen geldt dat alleen de schriftelijke aanvragen voor internationale wedstrijden ingediend 
via het officiële opgaveformulier in behandeling worden genomen. Voor de aanvragen van nationale 
wedstrijden categorie 1 geldt dat deze alleen in behandeling genomen worden indien aangevraagd via 
Mijnknhs. 
 

Hoofdstuk 1  Kalenderprocedure internationale wedstrijden 
 

Artikel 1 - Aanvragen 
1. Aanvragen van aanvragers/organisaties die op het moment van aanvragen een 

betalingsachterstand hebben bij de KNHS ten aanzien van facturen van de KNHS betreffende 
(FEI gerelateerde) wedstrijdenafdrachten worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat 
indien op het moment van het indienen van de aanvraag er sprake is van openstaande posten 
waarbij de betalingstermijn is overschreden er bij de procedure rondom het vaststellen van de 
kalender geen rekening wordt gehouden met de aanvraag van de desbetreffende 
aanvrager/organisatie 

2. Kalenderprocedure internationale wedstrijden: 
1. De KNHS verleent goedkeuring voor de organisatie van een internationale wedstrijd in 

Nederland voor één bepaalde datum en per discipline.  
2. De goedkeuring kan worden verleend onder voorwaarde dat:  

a. Op die datum geen Nederlands Kampioenschap voor de betreffende leeftijdsgroep in 
dezelfde discipline georganiseerd wordt, en  

b. De organisator voldoet of zal voldoen aan de regels van de KNHS en de FEI, 
c. Geen andere omstandigheid/omstandigheden van zwaarwegend belang aan de 

goedkeuring in de weg staan, daarbij weegt de KNHS, doch niet uitsluitend, zaken 
rond de veiligheid, kwaliteit en het welzijn van het paard.  

3. Indien geen goedkeuring wordt verleend kan de organisator in beroep bij de Raad van Appél. 
Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk. 

3. Na goedkeuring zal de KNHS de wedstrijdaanvraag indienen bij de FEI. Na goedkeuring van de 
FEI zal deze worden opgenomen op de kalender. 
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Artikel 2 – Meerdere aanvragen zelfde datum 
1. Indien er sprake is van meerdere aanvragen voor organisatie van een internationale wedstrijd met 

dezelfde wedstrijddatum en in dezelfde discipline is, naast het bepaalde in artikel 1,  het volgende 
van belang: 
a. De wedstrijdaanvraag voor een internationale wedstrijd op 4* of 5* niveau heeft te allen tijde 

voorrang op de wedstrijdaanvraag voor een internationale wedstrijd op 1* 2* of 3* niveau 
b. Indien de aangevraagde wedstrijddatum, een datum of periode betreft waarop de betreffende 

organisator, in het verleden ieder jaar een internationale wedstrijd in de desbetreffende 
discipline organiseerde, heeft deze organisator voorrang op andere organisatoren. De KNHS 
pleit voor de wedstrijdaanvraag waarvoor geldt dat de aangevraagde wedstrijddatum van 
oudsher de datum is waarop ieder jaar een internationale wedstrijd in de desbetreffende 
discipline wordt georganiseerd 

2. Indien sprake is van een situatie onder artikel 2 lid 1 a of b genoemd, wordt door de KNHS met de 
wedstrijdorganisatie, wiens aanvraag niet wordt gehonoreerd, gezocht naar een alternatieve 
datum. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor een alternatief wedstrijdprogramma 
meegenomen.  

3. Indien geen sprake is van een situatie onder artikel 2 lid 1 a of b genoemd en de 
wedstrijdorganisatoren na onderling overleg niet tot een oplossing zijn gekomen, zal de KNHS 
mits aan alle voorwaarden als vermeld in artikel 2, overgaan tot loting tussen de 
wedstrijdorganisatoren.  

 
Artikel 3 – Overige bepalingen 
1. Een wedstrijdorganisator van een internationale wedstrijd mag ook nationale en/of 

subtoprubrieken uitschrijven. Deze kunnen in dezelfde aanvraag vermeld worden en zullen dan op 
de nationale en/of Subtopwedstrijdkalender vermeld worden. 

2. Een organisator van een internationale wedstrijd mag ook rubrieken op Breedtesport niveau 
uitschrijven. De breedtesport rubrieken behoeven wel goedkeuring van de Kring/Regio.    

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling aanvragen internationale wedstrijden na vaststelling 

kalender 
 

Artikel 1 – Aanvragen 

1. Aanvragen van aanvragers/organisaties die op het moment van aanvragen een 

betalingsachterstand hebben bij de KNHS ten aanzien van facturen van de KNHS betreffende 

(FEI gerelateerde) wedstrijdenafdrachten worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat 

indien op het moment van het indienen van de aanvraag er sprake is van openstaande posten 

waarbij de betalingstermijn is overschreden er bij de procedure rondom het vaststellen van de 

kalender geen rekening wordt gehouden met de aanvraag van de desbetreffende 

aanvrager/organisatie. 

2. Kalenderprocedure internationale wedstrijden: 
a. De KNHS verleent goedkeuring voor de organisatie van een internationale wedstrijd in 

Nederland voor één bepaalde datum en per discipline.  
b. De goedkeuring kan worden verleend onder voorwaarde dat: 

a. Op die datum geen Nederlands Kampioenschap voor de betreffende leeftijdsgroep in 
dezelfde discipline georganiseerd wordt, en 

b. Indien de aangevraagde datum nog niet vergeven is aan een organisator voor de 
organisatie van een internationale wedstrijd voor dezelfde discipline in Nederland, en 

c. Deze datum vergeven is aan een internationale wedstrijd in dezelfde discipline in 
Nederland tot maximaal 3* niveau dan zal aan de aanvraag voor een 4* of 5* niveau 
goedkeuring worden verleend, en  

d. De organisator voldoet of zal voldoen aan de regels van de KNHS en de FEI, 
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e. Geen andere omstandigheid/omstandigheden van zwaarwegend belang 
aan de goedkeuring in de weg staan, daarbij weegt de KNHS, doch niet 
uitsluitend, zaken rond de veiligheid, kwaliteit en het welzijn van het 
paard 

c. Indien geen goedkeuring wordt verleend kan de organisator in beroep bij de Raad van 
Appél. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk. 

3. Na goedkeuring zal de KNHS de wedstrijdaanvraag indienen bij de FEI. Na goedkeuring van de 
FEI zal deze worden opgenomen op de kalender. 

 
 

Artikel 2 – meerdere aanvragen 

1. Indien er sprake is van meerdere aanvragen voor de organisatie van een internationale wedstrijd 

met dezelfde wedstrijddatum en in dezelfde discipline, is naast het bepaalde in artikel 1, het 

volgende van belang:  

a. De wedstrijdaanvraag voor een internationale wedstrijd op 4* of 5* niveau heeft te allen 

tijde voorrang op de wedstrijdaanvraag voor een internationale wedstrijd op 1* 2* of 3* 

niveau. 

b. Indien de aangevraagde wedstrijddatum, een datum of periode betreft waarop de 

betreffende organisator, in het verleden ieder jaar een internationale wedstrijd in de 

desbetreffende discipline organiseerde, heeft deze organisator voorrang op andere 

organisatoren. De KNHS pleit voor de wedstrijdaanvraag waarvoor geldt dat de 

aangevraagde wedstrijddatum van oudsher de datum is waarop ieder jaar een 

internationale wedstrijd in de desbetreffende discipline wordt georganiseerd. 

c. In overleg wordt naar een andere datum gezocht voor de organisatie die van oudsher niet 

ieder jaar op deze datum in betreffende discipline een wedstrijd organiseert. Hierbij 

worden ook de mogelijkheden voor een alternatief wedstrijdprogramma meegenomen 

2. Indien sprake is van een situatie onder artikel 2 lid 1 a of b genoemd, wordt door de KNHS met de 

wedstrijdorganisatie, wiens aanvraag niet wordt gehonoreerd, gezocht naar een alternatieve 

datum. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor een alternatief wedstrijdprogramma 

meegenomen. 

3. Indien geen sprake is van een situatie onder artikel 2 lid 1 a of b genoemd en de 

wedstrijdorganisatoren na onderling overleg niet tot een oplossing zijn gekomen, zal de KNHS 

mits aan alle voorwaarden als vermeld in artikel 2, overgaan tot loting tussen de 

wedstrijdorganisatoren. 

 

Artikel 3 – Overige bepalingen 
1. Een wedstrijdorganisator van een internationale wedstrijd mag ook nationale en/of 

subtoprubrieken uitschrijven. Deze kunnen in dezelfde aanvraag vermeld worden en zullen dan op 
de nationale en/of Subtopwedstrijdkalender vermeld worden. 

2. Een organisator van een internationale wedstrijd mag ook rubrieken op Breedtesport niveau 
uitschrijven. De breedtesport rubrieken behoeven wel goedkeuring van de Kring/Regio.    

 

 
Hoofdstuk 3 Kalenderprocedure nationale wedstrijden (categorie 1) 

 
Artikel 1 - Aanvragen 
1. Aanvragen van aanvragers/organisaties die op het moment van aanvragen een 

betalingsachterstand hebben bij de KNHS ten aanzien van facturen van de KNHS betreffende 
(FEI gerelateerde) wedstrijdenafdrachten worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat 
indien op het moment van het indienen van de aanvraag er sprake is van openstaande posten 
waarbij de betalingstermijn is overschreden er bij de procedure rondom het vaststellen van de 
kalender geen rekening wordt gehouden met de aanvraag van de desbetreffende 
aanvrager/organisatie. 

2. Kalenderprocedure nationale wedstrijden (categorie 1): 
a. De KNHS verleent goedkeuring voor de organisatie van een nationale wedstrijd in 

Nederland voor één bepaalde datum.  
b. De goedkeuring kan worden verleend onder voorwaarde dat: 
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a. Op die datum geen Nederlands Kampioenschap voor de betreffende 
leeftijdsgroep in dezelfde discipline georganiseerd wordt, en  

b. De organisator voldoet of zal voldoen aan de toepasselijke regels van 
de KNHS, waaronder in het geval van dressuur ook de aanvullende 
voorwaarden opgenomen in de bijlage “Eisen en richtlijnen voor 
Dressuurwedstrijden Categorie 1”. 

c. Geen andere omstandigheid/omstandigheden van zwaarwegend belang aan de 
goedkeuring in de weg staan, daarbij weegt de KNHS, doch niet uitsluitend, zaken 
rond de veiligheid, kwaliteit en het welzijn van het paard 

c. Indien geen goedkeuring wordt verleend kan de organisator in beroep bij de Raad van 
Appél. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk 

 
 
 
 
 

Artikel 2 – Meerdere aanvragen 
1. Indien er sprake is van meerdere aanvragen voor de organisatie van een nationale wedstrijd 

met dezelfde wedstrijddatum en in dezelfde discipline, is naast het bepaalde in artikel 1, het 
volgende van belang:  

a. De wedstrijdaanvraag voor een internationale wedstrijd heeft te allen tijde voorrang op 
de wedstrijdaanvraag voor een nationale wedstrijd.  

b. De is De KNHS kijkt naar het wedstrijdprogramma (uit te schrijven rubrieken) van de 
aanvragers. Indien deze voldoende van elkaar verschillen kunnen beide aanvragen 
worden goedgekeurd. 

2. Indien er sprake is van meerdere aanvragen voor de organisatie van een nationale wedstrijd 
met dezelfde wedstrijddatum en in dezelfde discipline, zijn naast het bepaalde in artikel 2 en 
artikel 3 de hiernavolgende eisen van belang, die een grondslag vinden in de sportspecificiteit, 
het stimuleren van de opleiding, training van sporters, de kwaliteit, de veiligheid of het welzijn 
van het paard 

a. Dressuur; De wedstrijdlocaties moeten minimaal 100km (meting Google Maps) uit 
elkaar liggen.` 

b. Dressuur; Wedstrijden met meerdere disciplines hebben voorrang op wedstrijden met 
maar één discipline 

c. Dressuur; Organisaties die eenmaal per jaar een categorie 1 wedstrijd organiseren 
hebben voorrang op organisaties die er meerdere per jaar organiseren, mits 
accommodaties/organisaties gelijkwaardig zijn. 

d. Springen; Indien er bij de aanvragers geen bezwaren zijn tegen het toestaan van 
meer dan één nationale wedstrijd op dezelfde wedstrijddatum zullen beide aanvragen 
worden goedgekeurd 

e. Dressuur: Er zal in overleg met de aanvragers gekeken worden naar een alternatieve 
datum en/of wedstrijdprogramma. 

f. Springen: Indien er bij de aanvragers wel bezwaren zijn zal in overleg gekeken 
worden naar een alternatieve datum en/of wedstrijdprogramma met de organisatie die 
van oudsher niet op die datum organiseert. 

g. Springen; Indien er geen alternatief gevonden kan worden zullen beide wedstrijden 
worden goedgekeurd 

3. Indien geen sprake is van een situatie onder artikel 2 en artikel 3  genoemd en de 
wedstrijdorganisatoren na onderling overleg niet tot een oplossing zijn gekomen, zal de KNHS 
mits aan alle voorwaarden als vermeld in artikel 2, overgaan tot loting tussen de 
wedstrijdorganisatoren. 
 
 

Artikel 3 – Overige bepalingen 
1. Tijdens een nationale wedstrijd mogen ook rubrieken verreden worden op Subtop en/of 

Breedtesport niveau. De breedtesport rubrieken behoeven wel goedkeuring van de 
Kring/Regio. 
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Hoofdstuk 4 Beoordeling aanvragen voor een categorie 1 

wedstrijd na vaststellen kalender 
 

Artikel 1 - Aanvragen 

1. Aanvragen van aanvragers/organisaties die op het moment van aanvragen een 
betalingsachterstand hebben bij de KNHS ten aanzien van facturen van de KNHS betreffende 
(FEI gerelateerde) wedstrijdenafdrachten worden niet in behandeling genomen. Dit betekent 
dat indien op het moment van het indienen van de aanvraag er sprake is van openstaande 
posten waarbij de betalingstermijn is overschreden er bij de procedure rondom het vaststellen 
van de kalender geen rekening wordt gehouden met de aanvraag van de desbetreffende 
aanvrager/organisatie 

2. Kalenderprocedure nationale wedstrijden (categorie 1): 
a. De KNHS verleent goedkeuring voor de organisatie van een nationale wedstrijd in 

Nederland voor één bepaalde datum. 
b. De goedkeuring kan worden verleend onder voorwaarde dat: 

a. Op die datum geen Nederlands Kampioenschap voor de betreffende 
leeftijdsgroep in dezelfde discipline georganiseerd wordt, en 

b. De aangevraagde wedstrijddatum nog niet vergeven is aan een organisator 
voor  organisatie van een nationale wedstrijd voor dezelfde discipline, en 

c. De organisator voldoet of zal voldoen aan de toepasselijke regels van de 
KNHS, waaronder in het geval van dressuur ook de aanvullende voorwaarden 
opgenomen in de bijlage “Eisen en richtlijnen voor Dressuurwedstrijden 
Categorie 1”. 

d. Geen andere omstandigheid/omstandigheden van zwaarwegend belang aan 
de goedkeuring in de weg staan, daarbij weegt de KNHS, doch niet 
uitsluitend, zaken rond de veiligheid, kwaliteit en het welzijn van het paard. 

c. Indien geen goedkeuring wordt verleend kan de organisator in beroep bij de Raad van 
Appél. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk 

 

 

 

Artikel 2- Meerdere aanvragen en/of reeds vergeven wedstrijddatum 

1. Indien er sprake is van meerdere aanvragen voor de organisatie van een nationale wedstrijd 
met dezelfde wedstrijddatum en in dezelfde discipline, is naast het bepaalde in artikel 1, het 
volgende van belang:  

a. De wedstrijdaanvraag voor een internationale wedstrijd heeft te allen tijde voorrang op 
de wedstrijdaanvraag voor een nationale wedstrijd.  

b. De KNHS kijkt naar het wedstrijdprogramma (uit te schrijven rubrieken) van de 
aanvragers. Indien deze voldoende van elkaar verschillen kunnen beide aanvragen 
worden goedgekeurd. 

2. Indien er sprake is van meerdere aanvragen voor de organisatie van een nationale wedstrijd 
met dezelfde wedstrijddatum en in dezelfde discipline, zijn naast het bepaalde in artikel 2 en 
artikel 3 de hiernavolgende eisen van belang, die een grondslag vinden in de sportspecificiteit, 
het stimuleren van de opleiding, training van sporters, de kwaliteit, de veiligheid of het welzijn 
van het paard: 

a. Dressuur; De wedstrijdlocaties moeten minimaal 100km (meting Google Maps) uit 
elkaar liggen.` 

b. Dressuur; Wedstrijden met meerdere disciplines hebben voorrang op wedstrijden met 
maar één discipline 

c. Dressuur; Organisaties die eenmaal per jaar een categorie 1 wedstrijd organiseren 
hebben voorrang op organisaties die er meerdere per jaar organiseren, mits 
accommodaties/organisaties gelijkwaardig zijn. 
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Artikel 3 -  Overige bepalingen 

1. Springen; Indien aangevraagde datum reeds is vergeven aan een organisator voor organisatie 

van regiokampioenschappen in dezelfde discipline in betreffende of aangrenzende regio, zal de 

KNHS deze regio‘s verzoeken om een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat er geen sprake is 

van bezwaar tegen goedkeuring van de aanvraag voor organisatie van een nationale wedstrijd op 

betreffende datum in betreffende discipline en regio zodat deze toegewezen kan worden 

2. Springen; Indien de aangevraagde datum reeds is vergeven voor organisatie van een 

internationale wedstrijd in dezelfde discipline zal de aanvrager hierover worden geïnformeerd en 

de aanvraag worden goedgekeurd 

3. Springen; Indien de aangevraagde datum reeds is vergeven voor organisatie van een nationale 

wedstrijd in dezelfde discipline en de wedstrijdlocaties minder dan 75km (gemeten via Google 

Maps) uit elkaar gelegen zijn, moet de aanvrager in overleg treden met deze organisatie. 

Wanneer hij een schriftelijke verklaring (per post of e-mail) van de wedstrijdorganisatie, wiens 

datum reeds is goedgekeurd, aan de KNHS kan overleggen waaruit blijkt dat deze 

wedstrijdorganisatie geen bezwaar heeft tegen goedkeuring van de aanvraag zal deze worden 

goedgekeurd. 

4. Dressuur; Indien de aangevraagde datum reeds is vergeven aan een organisator voor organisatie 

van een nationale wedstrijd in dezelfde discipline moet de wedstrijdlocatie van de 

wedstrijdaanvraag tenminste 100km (gemeten via Google Maps)  van de reeds goedgekeurde 

aanvraag/aanvragen, gelegen zijn. 

5. Breedtesport rubrieken behoeven altijd goedkeuring van de Kring/Regio. 

6. De KNHS kan administratiekosten in rekening brengen ad €100,- voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag na vaststellen kalender.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

 Eisen en richtlijnen voor Dressuurwedstrijden Categorie 1 
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Bijlage: Eisen en richtlijnen voor Dressuurwedstrijden Categorie 1  
 
Accommodaties  
Accommodaties dienen te beschikken over de volgende faciliteiten:  
 
Outdoorwedstrijden:  
- Minimaal twee wedstrijddressuurbanen 20x60m. (uitzondering, alleen met toestemming van de 

KNHS). 
- Speciaal voor de paardensport geprepareerde bodems 
- Ruime afstand tussen twee ringen (minimaal 2 meter, bij voorkeur 5 meter).  
- Het losrijterrein op zelfde bodem als wedstrijdbaan met een minimale afmeting van 20x60m.  
- Rubrieken voor Kadervorming en Uitzending: 3 Juryhokjes per ring bij C en H de 3e  bij M of E) 

of mogelijkheid tot plaatsen van auto’s (een juryhokje bij C en M is ook toegestaan, maar H heeft 
de voorkeur, in dat geval zit 3e jury bij B) 

- Rubrieken ZT/U25; 2 Juryhokjes per ring bij C en H (bij een 3e  jurylid hokje bij M of E) of 
mogelijkheid tot plaatsen van auto’s (een juryhokje bij C en M is ook toegestaan, maar H heeft de 
voorkeur, in dat geval een eventueel 3e jurylid bij B). 

 
Indoorwedstrijden:  
- Rijhal met mimimaal één dressuurbaan 20x60m. 
- Tweede rijhal ten behoeve van losrijden met dezelfde bodem als de wedstrijdbaan met  een 

minimale afmeting van 20x60m.. (uitzondering, alleen met toestemming van de KNHS)  
- Speciaal voor de paardensport geprepareerde bodems  
- Rubrieken voor Kadervorming en Uitzending: 3 Juryhokjes per ring bij C en H de 3e  bij M of E) 

of mogelijkheid tot plaatsen van auto’s (een juryhokje bij C en M is ook toegestaan, maar H heeft 
de voorkeur, in dat geval zit 3e jurylid bij B) 

- Rubrieken ZT/U25; 2 Juryhokjes per ring bij C en H (bij een 3e  jurylid hokje bij M of E) of 
mogelijkheid tot plaatsen van auto’s (een juryhokje bij C en M is ook toegestaan, maar H heeft de 
voorkeur, in dat geval zit een eventueel 3e jurylid bij B) 

 
Het aanvragen van een categorie 1 wedstrijd  
- Een wedstrijd met 1 of meer ZT/U25-rubrieken en/of rubrieken voor Kadervorming en Uitzending 

kunnen alleen uitgeschreven worden als categorie 1 wedstrijd. Deze moet ook conform de 
categorie 1 kalenderprocedure door de organisatie aangevraagd worden. 

- De FEI-jeugdrubrieken Children, Junioren, Young Riders mogen zowel door een organisatie van 
een categorie 1 als van een Subtopwedstrijd uitgeschreven worden.  

- De FEI-rubrieken Children, Junioren, Young Ridens en U25 worden altijd volgens de op de 
website gepubliceerde bepalingen gereden.  

 
Het Inschrijven  

- De inschrijvingen worden door de deelnemers gedaan via Mijn KNHS of een door de KNHS 
goedgekeurd inschrijfsysteem.  
  

De Officials  
- Alle Kadervorming- en Uitzendingsrubrieken en de NK-rubrieken moeten door minimaal 3 

juryleden worden beoordeeld.  

- Alle Zware Tour rubrieken moeten door minimaal 2 juryleden beoordeeld worden. 

- De juryleden worden door de organisatie zelf uitgenodigd (dagvergoeding en reiskosten voor de 
organisatie, als richtlijn hiervoor zie wedstrijdtarievenlijst van het betreffende jaar).  
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De Startlijsten  
- De startlijsten worden door de organisatie in een vaste lay-out (nr., Hfdnr, 

combinatienr., Amazone/ruiter, Paard, Vader, Geslacht, Geb.jr, Kleur, Tijd, 
Klasse)  geplaatst bij de betreffende wedstrijd in de KNHS-wedstrijdkalender  

- Minimaal één week voor de wedstrijddag moet de eerste startlijst geplaatst worden.  

- De laatste en definitieve startlijst maximaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd.  

 
 
De rekenkamer  
- Uitslagen dienen correct verwerkt te worden in het wedstrijdprogramma Concours 3.5 of een door 

de KNHS goedgekeurd wedstrijdprogramma 
- Alle door de jury gegeven cijfers moet per combinatie ingevoerd worden en als zodanig in het 

juiste format t.b.v. uitslagverwerking en koppeling GDA aan de KNHS worden verzonden .  
- Per combinatie wordt op de te publiceren uitslagenlijsten het resultaat van de afzonderlijke 

juryleden in punten weergegeven, een totaalresultaat in punten en in percentage.  
 
 
Uitslag verwerking  
- Vermelding van het Combinatienummer op de uitslaglijsten is verplicht.  
- De uitslagen dienen aan het eind van de wedstrijddag geplaatst te worden bij de betreffende 

wedstrijd in de Wedstrijdkalender van Mijn KNHS. Zodat de pers tijdig de uitslagen kunnen 
verslaan.  
 

 
 
Calamiteiten  
Bij slechte weersomstandigheden beslist de hoofdjury of federatievertegenwoordiger of het 
verantwoord is om de wedstrijd te laten doorgaan. De hoofdjury of de federatievertegenwoordiger kan 
ook beslissen om een deel van de wedstrijd af te gelasten.  
In geval van afgelasten van selectiewedstrijden door weersomstandigheden zal de KNHS waar 
mogelijk een herkansing laten organiseren of besluiten minder wedstrijden mee te laten tellen.  
 
In geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte kan informatie ingewonnen worden bij de 
Sectorraad Paarden via www.sectorraadpaarden.nl    
De KNHS volgt dan de richtlijnen van de Sectorraad Paarden.  
 
U kunt in serieuze noodgevallen bellen met 0900-112KNHS  (0900-1125647) Dit nummer is voor het 
melden van noodgevallen tijdens KNHS-wedstrijden en evenementen zoals een ernstig ongeval van 
een deelnemer of het overlijden van een paard, een geweldsituatie, seksuele intimidatie en misbruik of 
de uitbraak van een besmettelijke paardenziekte zoals Rhino. 

 

 

http://www.sectorraadpaarden.nl/

