Veel gestelde vragen jeugdrubrieken Springen – Algemeen
Waarom wordt dit georganiseerd?
Paardensport is uniek. Het is de enige sport waarbij het kind samenwerkt met een ander levend
wezen. Dit vraagt veel van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Elk kind ontwikkelt zich op z’n
eigen manier en in z’n eigen tempo. Door daar in ons wedstrijdsportaanbod rekening mee te houden
en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd.
Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten. Leeftijdsgericht sportaanbod en een verantwoorde
omgang met het paard/ de pony vormen de basis voor het goed leren paardrijden. Het is daarom
belangrijk steeds na te denken over hoe de paardensport toegankelijker en aantrekkelijker kan worden
voor de jeugd. Als we kijken naar de pedagogische aspecten van de ontwikkeling van een kind blijkt
dat onze huidige inrichting van de wedstrijdsport hier niet of onvoldoende op aansluit.
Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook
op rijdt, wordt in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld 16-jarigen die op een d-pony
rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk!
Wat verander er?
In tegenstelling tot de bestaande rubrieken wordt het klassement straks niet meer per klasse en
categorie opgemaakt, maar op hoogte van het parcours en per leeftijdsgroep.
De leeftijdsgroepen zien er als volgt uit:
Jeugd onder 9 = JO9 deelname mogelijk 7 en 8 jaar
Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 9 t/m 11 jaar
Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar
Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar
Waarom is er gekozen voor deze leeftijdsindeling?
Iedere leeftijdsgroep heeft bepaalde aandachtspunten en kenmerken wat deze groepen specifiek
maakt en waarop de indeling is gebaseerd. Zo hebben kinderen tot 11 jaar heel andere motorische
vaardigheden dan kinderen van bijvoorbeeld 14 jaar. Hierbij is ook gekeken naar leeftijdsindelingen
die op school worden gehanteerd en leeftijdsindelingen die in andere sporten gebruikt worden.
Daarnaast is bij de leeftijdsindeling rekening gehouden met aansluiting bij de FEI leeftijdsindeling. Op
basis daarvan hebben wij deze 4 leeftijdscategorieën gemaakt.
Wanneer gaat dit in?
In 2020 zijn er enkele pilotwedstrijden springen georganiseerd, maar door de coronamaatregelen is de
pilot in het najaar stilgelegd. Nu de wedstrijdsport sinds 26 juni weer open is krijgt de pilot
jeugdrubrieken een vervolg.
De wedstrijden die deelnemen aan de pilot zijn, zodra ze bekend zijn, te vinden op de KNHS website
en via de wedstrijdkalender in Mijn KNHS, als je ‘jeugd pilot’ invult in de zoekbalk.
Veel gestelde vragen jeugdrubrieken Springen – Deelname
Hoe kan ik mij inschrijven?
Je kunt je voor alle jeugdrubrieken in schrijven via de wedstrijdkalender in Mijn KNHS.
Ook voor de impuls rubrieken (BB en alles daaronder)*
*Heb je nog geen startpas en wil je inschrijven voor de impulsrubrieken dan kun je kosteloos een
‘Deelnamepas pilot jeugd’ aanvragen in Mijn KNHS en hiermee inschrijven.
In het opmerkingenveld vermeldt je dan de naam van je pony(‘s) / paard(en).
In welke leeftijdsgroep val ik?
De leeftijdsgroepen zien er als volgt uit:
Jeugd onder 9 = JO9 deelname mogelijk 7 en 8 jaar
Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 9 t/m 11 jaar
Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar
Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar
Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd is bereikt en in de
leeftijdsgroep JO19 tot de dag waarop je de 19 jarige leeftijd bereikt.
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Blijf ik tijdens de jeugdrubrieken in dezelfde klasse rijden als waar ik nu in rijd?
De Klassen blijven gelijk. De rubrieksnamen in Mijn KNHS veranderen iets, er worden namelijk
hoogtes aan toegevoegd (vb. A-pony 50cm Klasse B rijstijl).
De jeugdrubrieken tellen mee voor winstpuntenregistratie in de reguliere rubriek. M.u.v. de bestaande
impuls rubrieken (deze zijn nu ook niet voor winstpunten).
Worden er ook selecties en kampioenschappen georganiseerd met jeugdrubrieken?
In 2021 nog niet. We starten nu alleen met een pilot.
Ik heb geen pony maar een paard. Kan ik ook meedoen aan de pilotwedstrijden?
Ja dat kan! Als je een paard hebt en je bent 12 jaar oud mag je meedoen in de leeftijdsrubrieken JO12
en JO15.
Ik ben 12 jaar en ik rijd nog op een grote B-pony in de klasse L. Moet ik nu rijden tegen DEpony’s?
Ja dat kan. Het klassement wordt opgemaakt op hoogte van het parcours en leeftijdsgroep. Als je 12
jaar oud bent kom je in de jeugdrubrieken uit tegen je leeftijdsgenootjes t/m 14 jaar. De hoogte van de
pony / het paard maakt dan niet meer uit.
Voor welke jeugdrubriek/ hoogte kan ik mij inschrijven?
Je kunt alleen deelnemen aan de rubrieken/hoogtes waarin je regulier ook startgerechtigd bent.
Kun je in de jeugdrubrieken ook winstpunten behalen?
Ja dan kan. De jeugdrubrieken tellen mee voor winstpuntenregistratie in de reguliere rubriek. M.u.v. de
bestaande impuls rubrieken (deze zijn nu ook niet voor winstpunten).
Veel gestelde vragen jeugdrubrieken Springen – Organiseren
Hoe kan ik mijn wedstrijd aanmelden voor de pilot jeugdrubrieken en hoe maak ik het
vraagprogramma aan?
Als je vanaf juni een springwedstrijd voor pony’s en/of pony’s en paarden organiseert dan is het
mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact
opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.
Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van een pilotwedstrijd?
Voor het deelnemen aan de pilot hebben we wel een aantal voorwaarden gesteld.
 De deelnemende wedstrijden kunnen geen selectiewedstrijd, kring- en/of regiokampioenschap
zijn. Ook competitiewedstrijden zijn uitgesloten.
 Inschrijven voor de (hele) wedstrijd is alléén mogelijk via Mijn KNHS.
 Voor de startlijsten en uitslagverwerking moet gebruik gemaakt worden van het
wedstrijdprogramma Concours 3.5.
 Vooraf dienen de juryleden en parcourbouwer(s) aan de KNHS te worden doorgegeven.
 Alle leeftijdsrubrieken en hoogtes moeten worden uitgeschreven tijdens de wedstrijd.
 Na afloop van de wedstrijd worden op de reguliere wijze de uitslagen naar de KNHS
verzonden.
 De resultaten behaald door de deelnemers worden op de reguliere wijze geregistreerd. Dit
betekent dat de behaalde punten gewoon meetellen in de klasse waarin de deelnemer
regulier start. M.u.v. de bestaande impuls rubrieken (deze zijn nu ook niet voor winstpunten).
Welke rubrieken moet ik dan uitschrijven als wedstrijdorganisatie?
De volgende hoogtes worden uitgeschreven 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20,
1.30 en 1.35(*) voor pony’s en paarden.
(*) alleen voor paarden
De afdeling Wedstrijden zal voor u de juiste rubrieken aanmaken zodra u per mail naar
wedstrijden@knhs.nl heeft aangegeven deel te willen nemen aan de pilot jeugdrubrieken springen.
Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor de Jeugdrubrieken?
Deelnemers dienen zich voor alle rubrieken* in te schrijven via wedstrijdkalender in Mijn KNHS.
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*Mocht een deelnemer nog geen startpas hebben en wil deze inschrijven voor de impulsrubrieken dan
kan de deelnemer kosteloos een ‘Deelnamepas pilot jeugd’ aanvragen in Mijn KNHS en hiermee
inschrijven. In het opmerkingenveld vermeldt de deelnemer dan de naam van de pony(‘s) / paard(en).
Kan ik als wedstrijdorganisatie ondersteuning krijgen vanuit de KNHS bij het organiseren van
een pilotwedstrijd?
Wanneer jullie als wedstrijdorganisatie per mail aan wedstrijden@knhs.nl hebben aangegeven deel te
willen nemen aan de pilot jeugdrubrieken springen zullen wij contact met jullie opnemen. Van ons
krijgen jullie dan de benodigde informatie en zullen we jullie naar behoefte ondersteuning geven.
Vanaf het moment dat jullie het vraagprogramma hebben aangemaakt tot het moment waarop de
uitslagen naar de KNHS worden verzonden. Voor al jullie vragen kunnen jullie terecht bij onze
medewerkers van de Servicedesk en de afdeling Wedstrijden. Dit kan tijdens kantoortijden (8:30 –
17:00 uur) via telefoonnummer 0577 408 300, via de mail servicedesk@knhs.nl of
wedstrijden@knhs.nlof via Whatsapp 06-22645441.
Buiten kantoortijden kunnen jullie voor vragen over het wedstrijdprogramma Concours 3.5 terecht bij
één van de Wedstrijd Programma Adviseurs.
Daarnaast hebben we op onze website ook allerlei informatie over de jeugdrubrieken:
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/jeugdrubrieken-organiseren/jeugdrubrieken-algemeneinformatie/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/springen/jeugdrubrieken-springen/
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/jeugdrubrieken-organiseren/jeugdrubrieken-springenorganiseren/
Geldt de bestaande handicapregeling en het samenvoegen van rubrieken?
Om de juiste resultaten uit de pilotwedstrijden te kunnen halen is het belangrijk dat iedere wedstrijd
alle klassen uitschrijft en laat verrijden. Wanneer voor bepaalde hoogtes en leeftijdsgroepen beperkte
deelname is kan er besloten worden om hoogtes en/of leeftijdsgroepen samen te voegen. Dit betekent
dan wel een aanpassing in de handicap regeling en de mogelijkheden voor het samenvoegen;
Handicapregeling Hoogtes
Voor het samenvoegen van hoogtes geldt onderstaande handicapregeling:
1. Indien aan een rubriek minder dan vier combinaties in een leeftijdsgroep deelnemen is het
toegestaan om deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen hoogte. Er
mogen maximaal 3 naastgelegen hoogtes worden samengevoegd.
2. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle
deelnemers het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn.
3. Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken,
die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze/door
dezelfde stijljury worden beoordeeld.
4. Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het prijzengeld
of de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende rubriek te worden uitgereikt.
Samenvoegen leeftijdsgroepen
Mochten er na de samenvoegingen zoals hierboven beschreven, nog steeds minder dan 4
combinaties deelnemen in een leeftijdsgroep dan is er de mogelijkheid om 2 leeftijdsgroepen samen
te voegen (dit heeft natuurlijk niet de voorkeur omdat het hier om een pilot leeftijdsgericht aanbod
gaat).
De volgende samenvoeging mogen worden gedaan:
JO9 en JO12
JO15 en JO19
(Dit betekent dus alléén 2 leeftijdsgroepen; basisschool leeftijd en middelbare school leeftijd)
Klik hier* voor een voorbeeld van de huidige situatie op categorie van de pony en een voorbeeld van
de nieuwe situatie op hoogte van het parcours en per leeftijdsgroep.
Zoals het Excel voorbeeld aangeeft, kunnen we concluderen dat er in de meeste gevallen meer
prijsuitreikingen zullen zijn in de nieuwe situatie dan in de huidige situatie. Het aantal prijzen blijft wel
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vrijwel gelijk (Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van de verdeling van je deelnemersveld, want we
hanteren nog steeds 1 op 4), maar er zullen meer eerste prijzen worden uitgekeerd.
Hier kun je op inspelen door hier in je prijzenschaal rekening mee te houden.
In tegenstelling tot het aantal prijsuitreikingen zien we in het voorbeeld wel een aanzienlijke daling in
het moeten verhogen/verlagen van het parcours, wat een besparing zal zijn op inzet van vrijwilligers
en tijd.
*Bij het voorbeeld zijn we uitgegaan van een bestaande startlijst in de huidige situatie. De namen
hebben we fictief aangepast.
Naast de hoogtes die genoemd zijn in dit voorbeeld is het tevens mogelijk om jeugdrubrieken op de
hoogtes 0.30 cm voor pony’s en paarden en 1.35 m voor paarden uit te schrijven. Daarnaast mogen
jeugdruiters met paarden, in tegenstelling tot de huidige situatie, ook deelnemen. Zij worden net als de
overige deelnemers t/m 0.90 cm ingedeeld op hoogte van het parcours en op leeftijdsgroep.
Vanaf 0.80 m, het moment dat de dubbelsprong wordt toegevoegd aan het parcours, wordt de startlijst
ingedeeld op hoogte van het parcours en categorie van de pony / paard zodat de parcoursbouwer de
gelegenheid heeft om de dubbelsprong/ driesprong aan te passen.
Kan ik de juryleden / parcourbouwer(s) die ik normaal ook benader voor mijn wedstrijd nu ook
vragen? En waarom moet ik de juryleden / parcoursbouwer(s) voor mijn wedstrijd doorgeven
aan de KNHS? En waar moet ik rekening mee houden als ik juryleden / parcoursbouwer(s)
uitnodig?
Om ook onze juryleden te kunnen informeren over deze pilot is het belangrijk dat bij het uitnodigen
van de officials voor een wedstrijd aan hen wordt aangegeven dat het om een wedstrijd
jeugdrubrieken gaat. De reguliere parcoursen worden op hoogte verreden, maar niet op categorie van
de pony/het paard waar bij het klassement wordt opgemaakt per hoogte en leeftijdsgroep. Het kan dus
zijn dat de jury parcoursen beoordeeld waarbij de ponycategorieën A t/m E en paarden door elkaar
heen rijden. Hier zal het jurylid zich bewust van moeten zijn. Daarbij willen we graag dat de speaker
naast de stijlpunten ook de feedback van de juryleden meegeeft (bv. door het benoemen van wat
goed ging en het meegeven van een tip). Om die reden willen we organisaties dan ook vragen om
ruim van te voren de gegevens van de juryleden aan ons door te geven zodat zij ook vanuit de KNHS
een persoonlijk bericht met informatie hierover ontvangen. Hetzelfde geldt voor de parcoursbouwer(s).
De grootste wijziging voor de parcoursbouwers is dat we voor de pilot de keuze hebben gemaakt dat
de dubbelsprong pas toegevoegd wordt aan het parcours vanaf de hoogte 0.80 m (klasse B cat. D) en
de driesprong vanaf de hoogte 1.10 m. (klasse Z cat. D) De reden hiervoor is:
Het is belangrijk dat kinderen eerst ervaring en routine krijgen in het rijden van een parcours. In het
kader van de ontwikkeling van de rijvaardigheid is het belangrijk dat de moeilijkheidsgraad van het
parcours hierbij aansluit. Dit maakt het tevens organisatorisch eenvoudiger. De verschillende
ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten, omdat bij het ontbreken van een
dubbelsprong deze afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden
Beoordeel ik als jurylid dezelfde klassen als regulier?
De verschillende klassen worden op de wedstrijddag samengevoegd naar rubrieken op hoogte. Er
verandert niets in de wijze van beoordelen. Wel willen we graag dat de speaker naast de stijlpunten
ook de feedback van de juryleden meegeeft (bv. door het benoemen van wat goed ging en het
meegeven van een tip) zodat de rubrieken een educatiever karakter krijgen.
Worden juryleden speciaal opgeleid en bijgeschoold voor het beoordelen van jeugdrubrieken?
Nee, dat is niet het geval voor de pilot jeugdrubrieken in 2021. U beoordeelt de parcoursen zoals als u
dat altijd doet. Wel willen we graag dat de speaker naast de stijlpunten ook de feedback van de
juryleden meegeeft (bv. door het benoemen van wat goed ging en het meegeven van een tip) zodat
de rubrieken een educatiever karakter krijgen.
Waar moet ik als jurylid rekening mee houden wanneer ik gevraagd wordt de jeugdrubrieken te
beoordelen?
In plaats van de reguliere rubrieken, waarbij per klasse en categorie een klassement wordt
opgemaakt, maak je in de jeugdrubrieken een klassement op per leeftijdsgroep en hoogte.
Bij beperkte deelname bestaat de mogelijkheid om hoogtes in handicap te laten verrijden of
leeftijdsgroepen samen te voegen.
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Handicapregeling Hoogtes
Voor het samenvoegen van hoogtes geldt onderstaande handicapregeling:
1. Indien aan een rubriek minder dan vier combinaties in een leeftijdsgroep deelnemen is het
toegestaan om deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen hoogte. Er
mogen maximaal 3 naastgelegen hoogtes worden samengevoegd.
2. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle
deelnemers het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn.
3. Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken,
die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze/door
dezelfde stijljury worden beoordeeld.
4. Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het prijzengeld
of de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende rubriek te worden uitgereikt.
Samenvoegen leeftijdsgroepen
Mochten er na de samenvoegingen zoals hierboven beschreven, nog steeds minder dan 4
combinaties deelnemen in een leeftijdsgroep dan is er de mogelijkheid om 2 leeftijdsgroepen samen
te voegen (dit heeft natuurlijk niet de voorkeur omdat het hier om een pilot leeftijdsgericht aanbod
gaat).
De volgende samenvoeging mogen worden gedaan:
JO9 en JO12
JO15 en JO19
Er verandert niets in de wijze van beoordelen. Wel willen we graag dat de speaker naast de stijlpunten
ook de feedback van de juryleden meegeeft (bv. door het benoemen van wat goed ging en het
meegeven van een tip) zodat de rubrieken een educatiever karakter krijgen.
Waar moet ik als parcoursbouwer voor het springen rekening mee houden?
De jeugdrubrieken worden verreden op hoogtes 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 en
135(*) cm voor pony’s en paarden.
(*) alleen voor paarden
De grootste wijziging voor u als parcoursbouwer(s) is dat we voor de pilot de keuze hebben gemaakt
dat de dubbelsprong pas toegevoegd wordt aan het parcours vanaf de hoogte 0.80 m (klasse B cat.
D) en de driesprong vanaf de hoogte 1.10 m. (klasse Z cat. D).
De reden hiervoor is: Het is belangrijk dat kinderen eerst ervaring en routine krijgen in het rijden van
een parcours. In het kader van de ontwikkeling van de rijvaardigheid is het belangrijk dat de
moeilijkheidsgraad van het parcours hierbij aansluit. Dit maakt het tevens organisatorisch
eenvoudiger. De verschillende ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten, omdat bij het
ontbreken van een dubbelsprong deze afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden
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