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Inleiding

Deze “Handleiding Toezicht voorterrein” is een aanvulling op het Algemeen 
wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Springen en is van toepassing op alle KNHS-
springwedstrijden. Op internationale evenementen is de regelgeving van de FEI van 
toepassing.  

Het is een verduidelijking van en aanvulling op de reglementen waarbij we met 
fotomateriaal de teksten zoals die opgenomen zijn in de reglementen van KNHS toelichten.

Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de 
geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten 
staan.



Waarom? 

• Toezicht op het voorterrein is in het kader van 

paardenwelzijn, veiligheid en eerlijke competitie van 

groot belang. 

• Goed toezicht zorgt voor een sportief wedstrijdverloop 

en voorkomt dat er zaken gebeuren die niet zijn 

toegestaan. 

Wie?

• De officials houden om toerbeurt op alle KNHS-

springwedstrijden toezicht op het voorterrein.

• Daarom is reeds vanaf de basis het aspect toezicht 

en paardenwelzijn een essentieel onderdeel van de 

opleiding en van de cursussen. 

Waar?

• Toezicht houden doen we op alle KNHS-springwedstrijden.

• De toezichthouder focust zich voornamelijk op het 

voorbereidend werk op het voorterrein waarbij we aandacht 

hebben voor de hindernissen die gesprongen worden, maar 

daarnaast concentreren we ons eveneens op de optoming

van het paard en de aankleding van de ruiter.

• De verantwoordelijkheid gaat ook verder en spreidt zich uit 

over het hele wedstrijdterrein (dus ook tussen de trailers/ 

vrachtwagens) waarbij te allen tijde het welzijn van het paard 

centraal geplaatst wordt en ongeoorloofde handelingen of 

overmatig bestraffen niet zijn toegestaan!

Wanneer?

• Zodra er paarden op het voorterrein zijn moet er 

toezicht worden gehouden door een official.

• Met een toerbeurt systeem wordt er voor gezorgd 

dat er enerzijds permanent toezicht is, maar dat er 

anderzijds ook genoeg rustperiodes zijn voor de 

officials.



Taken toezichthouder

• Voorkomen dat er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn.

• Optreden als er dingen gebeuren die niet toegestaan zijn.

Bevoegdheden en houding: 

• De bevoegdheid van een official spreidt zich uit over het hele wedstrijdterrein 

(dus ook tussen de trailers/ vrachtwagens).

• Correct optreden voorkomt ongeoorloofde situaties.

• Kordaat optreden dwing respect en gezag af.

• Juiste manier beoordelen.

• Elke vorm van wreedheid moet worden voorkomen. 



Voorterrein - algemeen
• Het losrijterrein moet groot genoeg zijn om goed los te rijden.

• De bodem moet van goede kwaliteit zijn.

• Tenminste één steilsprong en één oxer zijn verplicht op het 
losrijterrein.

• Alle hindernissen moeten op de gebruikelijke wijze zijn opgebouwd 
en voorzien van rode en witte vlaggen om de springrichting aan te 
duiden.

• Sprongen kunnen op de volgende wijze worden afgevlagd:

• vlaggen (rode vlag rechts)

• rode tape (rond de rechtse staander)

• een rode staander (die rechts staat)

• Bij voldoende ruimte zijn meervoudige hindernissen toegestaan.

De achterste bomen van de oxer 

moeten worden ondersteund door –

door de FEI – goedgekeurde 

veiligheidsbeugels (Safety cups)

https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/jumping/safety-timing


Paardenwelzijn
Het volgende wordt gezien als misbruik van een paard en is verboden:

• Barreren

Met de term ‘barreren’ worden alle kunstmatige methoden bedoeld die gebruikt worden om een paard hoger of voorzichtiger

te laten springen in de wedstrijd.

Het is praktisch onmogelijk om iedere vorm van barreren op te noemen, maar in het algemeen bestaat het eruit dat de

deelnemer en/of helpers te voet - voor wiens gedrag de deelnemer verantwoordelijk is - de benen van het paard ergens mee

aantikt (waarbij het er niet toe doet waarmee en door wie), of met opzet het paard zelf iets laat aanraken, of door de

hindernis te hoog en/of te breed te bouwen, het creëren van valse grondlijnen, het plaatsen van drafbomen of onderdelen

van een combinatie op een valse afstand, met opzet een paard in een hindernis te trekken of te duwen of het op een andere

wijze moeilijk of onmogelijk voor een paard te maken om de hindernis te springen zonder deze te raken.

• Met opzet in een hindernis rijden

• Overmatig zweep- en spoorgebruik

Het gebruik van een zweep op het hoofd van een paard is altijd buitensporig gebruik.

• Misbruik van een paard, in welke andere vorm ook 

(Zoals maar niet gelimiteerd tot overgevoelig of ongevoelig maken van de ledematen, het gebruik van verboden 

trainingsmethodes, overmatig gebruik van de zweep, sporen en andere gevallen zoals vermeld in het 

Algemeen Wedstrijdreglement)



Bloed 

• Maak foto’s van de plaats waarop het bloed zit in close up en van het gehele paard en voeg deze toe 
aan het rapport.

• Een paard dat bloedt dient aansluitend direct te worden behandeld.

• Wanneer een paard op een wedstrijd bloed op de flanken, in de mond, uit de neus of op een andere 
plek op het lichaam heeft (een wond) moet deze worden uitgesloten.

Bij iedere vorm van wreedheid en / slechte behandeling van paarden: 
diskwalificatie en rapport opmaken!

Paardenwelzijn



• Alleen door de organisatie ter beschikking gesteld materiaal mag gebruikt worden, geen dekens of andere 
zaken op of in de hindernis

• Geen enkel deel van de hindernis mag vastgehouden worden

• De hindernissen mogen slechts in de door de vlaggen aangegeven richting gesprongen worden

Hindernissen op het voorterrein

Alleen door de organisatie ter beschikking gesteld materiaal mag gebruikt 

worden, geen dekens of andere zaken op of in de hindernis



Hoogte van de hindernissen op het voorterrein

• Hindernissen mogen nooit meer dan 10cm hoger en breder zijn dan in het parcours bij rubrieken van 

1.40m of lager’.

• De hindernissen mogen nooit hoger zijn dan 1.60m en breder dan 1.80m bij rubrieken hoger dan 

1.40m.

Rijden op het wedstrijdterrein

• Op het losrijterrein of waar dan ook op het wedstrijdterrein mag door een ander dan de ingeschreven 

deelnemer uitsluitend worden gestapt. De ingeschreven deelnemer blijft verantwoordelijk voor het 

gedrag van degene, die op het paard zit. 

Verantwoordelijkheid

• Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun helpers/grooms.

Hindernissen op het voorterrein



• Bij een hindernis van 1.30m of hoger moeten steeds twee balken in de lepels liggen 

waarvan één lager dan 1.30m.

• Tot 1.30m mag er gegymnastiseerd worden.

• Balken moeten aan beide zijden in de lepels liggen, uitgezonderd een kruis. 

• Als er een grondbalk aan de landingszijde ligt, moet er ook één op gelijke afstand van de 

voet aan de afzetzijde liggen, tot maximaal 1 meter van de voet.

• Scherp leggen naar voren is verboden, naar achteren scherp leggen mag wel mits 

daardoor de voorste balk van een oxer niet hoger komt te liggen dan de achterste.

Hindernissen op het voorterrein



Balken in of op de lepels
De beide uiteinden van de hoogst gelegen balk van een 

hindernis moeten altijd in een ondersteuning (lepel) liggen. 

Indien de balk gelegen is op de rand van de lepel is dit 

uitsluitend toegestaan indien de balk op het achterste 

dragende gedeelte van de lepel ligt en nooit op de voorste 

dragende gedeelte van de lepel. 

Bij een oxer mag de voorste balk nooit

hoger liggen dan de achterste balk.



De bovenste balk moet in de lepel liggen, 

op het achterste deel van de lepel of op het 

rechte stuk (*) van de lepel.

(*)Het plaatsen van de balk op het rechte stuk 

van de lepel is niet toegestaan bij de 

achterste paal van de oxer.

springrichting

Balken in of op de lepels



Opvulbalken mogen nooit op de 

rand van de lepel liggen. 

Balken moeten makkelijk kunnen vallen, klem 

leggen is niet toegestaan. LET OP: Als staanders 

iets gedraaid worden komen balken ook klem te 

liggen.

Balken in of op de lepels



Grondbalken
• Als er een grondbalk aan de landingszijde van een stijlsprong ligt, moet er ook 1 op gelijke afstand 

van de voet aan de afzetzijde liggen, tot maximaal 1 meter van de voet.

• Bij een oxer mag er nooit een grondbalk geplaatst worden aan de landingszijde.

Springrichting



Kruis
• Als de hindernis alleen uit een kruis bestaat 

dan mogen de lepels van de hindernis niet 

hoger zijn dan 1.30m.

• Gekruiste balken mogen alleen gebruikt 

worden met een tussenruimte tussen de 

balken van minimaal 10cm zodat de voorste 

balk ook weg kan rollen.

• Het hoogste deel van deze balken moet in 

een ondersteuning (lepel) liggen.

• Er mag ook een horizontale balk gebruikt 

worden achter de gekruiste balken, die 

tenminste 20cm hoger moet liggen dan het 

punt waar de voorste balken zich kruisen.

Minimum 20cm



Eén balk of meerdere balken
Hindernissen van 1.30m of hoger moeten minimaal twee balken bevatten. De onderste balk moet altijd lager 

dan 1.30m liggen. 



Plaatsingsbalken
• Als er plaatsingsbalken worden gebruikt mag de hindernis niet 

hoger zijn dan 1.30m. 

• Voor een oxer zijn plaatsingsbalken niet toegestaan. 

• Een plaatsingsbalk voor een stijlsprong welke uit draf aangereden 

wordt dient op minimaal 2.50m van de sprong te liggen. Indien in 

deze situatie tevens een plaatsingsbalk achter de stijlsprong ligt 

dan moet deze op gelijke afstand achter de hindernis liggen. 

• Een balk op 6 meter of meer aan één of beide zijden wordt niet 

beschouwd als plaatsingsbalk en is daarom toegestaan zowel bij 

een stijlsprong als oxer. 2.50m in draf of 3.00m in galop 



Plaatsingsbalken



Draf/galop/plaatsingsbalken
Het is niet toegestaan om met paarden te stappen over verhoogde balken of wanneer zij aan één of 
beide uiteinden in de lepels liggen. 



• Begeleidingsbalken aan de landingszijde alleen op minimaal 3 meter.

• Begeleidingsbalken mogen op de hindernis worden gelegd, maar niet op de 

bovenste balk en alleen op een steilsprong tot max. 1.30m.

Begeleidingsbalken



Liverpools
Bij gebruik van een Liverpool moet de denkbeeldig doorgetrokken voorste verticale lijn van de hindernis de 
Liverpool altijd raken en mag de voorkant Liverpool nooit meer dan 1 meter voor de hindernis liggen.



Liverpools



2.50-3.00m

idem
idem

• Combinaties van hindernissen zijn toegestaan, zolang er voldoende ruimte is en de afstanden tussen de 

hindernissen correct zijn. 

• In-en uit oefeningen zijn toegestaan. Voor deze oefening mogen er max. 3 hindernissen gebruikt worden met 

een max. hoogte van 1.00m en tussen de hindernissen moet minimaal 2.50m en maximaal 3.00m zitten.

Max. 
1.00m

Max. 
3.00m

Combinaties



Harnachement en hulpmiddelen -
Harnachementgids

Art. 257

• De KNHS harnachementsgids bevat de omschrijving en afbeeldingen van toegestaan 

harnachement (Hoofdstellen, bitten, zadel enz.) en hulpmiddelen (Zweep, sporen, hulpteugels 

enz.) tijdens KNHS wedstrijden.

• De KNHS harnachement gids is een aanvulling op het Algemeen wedstrijdreglement en het 

Wedstrijdreglement Springen. Deze gids is een illustratie en verduidelijking van de huidige 

reglementen inclusief bijbehorende publicaties en richtlijnen. 

• Klik hier voor de KNHS harnachementgids.

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/knhs-harnachementgids/?_ga=2.166559486.175844137.1603794667-2006966916.1582018961


Harnachement en hulpmiddelen -
Algemeen
• Op het losrijterrein moet met dezelfde optoming gereden worden als in de wedstrijdring. 

• Uitzondering: 

• Hulpteugels (alleen toegestaan vanaf de klasse Z paarden (1.30m) op het voorterrein) 

• Dressuurzweep (alleen bij dressuurmatige trainingsarbeid, nooit tijdens springen)

• In de klassen vanaf Z en hoger voor paarden, de klassen Z en ZZ voor pony’s en wanneer in de 
klasse M voor paarden HC wordt gestart geldt de optoming en harnachement conform het 
bepaalde in het FEI reglement.



Achterbeenbescherming

Harnachement, beenbescherming en/of hulpmiddelen kunnen op elk moment tijdens de 

wedstrijd worden onderzocht door een in functie zijnde official. De official mag vragen om deze 

even te mogen zien zodat ze kunnen worden beoordeeld.

• Bij achterbeenbescherming kan de official controleren op:

• Onregelmatigheden in vorm, afmeting, drukpunten en/of gewicht van de 

achterbeenbescherming.

• De manier van bevestigen. Het is namelijk niet toegestaan dat de 

achterbeenbeschermers te strak zijn aangetrokken. 

Klik hier voor een visuele aanvulling op de bestaande regelgeving omtrent 

achterbeenbescherming conform het KNHS springreglement artikel 257 lid c.

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/knhs-harnachementgids/


Neusriemen
Er zijn veel verschillende soorten neusriemen. In alle gevallen mogen ze niet te strak worden 

vastgemaakt. De KNHS hanteert per 1 april de regel dat er minimaal 1,5 cm. ruimte moet zijn 

tussen neusriem en neusbot. De neusriem zit goed als:

• Er minimaal 1,5 cm ruimte zit tussen de neusriem en het neusbot;

• Er genoeg ruimte zit tussen het onderste puntje van het jukbeen en de neusriem;

• De neusriem onder het ‘foramen infraorbitale’ (de opening in de schedel halverwege de 

bovenkaak) ligt. Uit het foramen infraorbitale komen namelijk allemaal zenuwen en 

bloedvaten;

• De neusriem de ademhaling van het paard niet beperkt;

• De neusriem uitkomt boven de ‘processus nasalis ossis incisivi’ (de inkeping van het neusbot)

Klik hier voor de instructievideo.

https://www.knhs.nl/nieuws/2019/video-toelichting-op-verbod-te-strakke-neusriem/


Bodybandage
Het gebruik van een bodybandage is toegestaan, mits deze gecontroleerd is door de 

toezichthouder op het voorterrein. 

De official controleert of de huid onder de bodybandage niet beschadigd is. 



Kleding

Art. 256

• Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende 
veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt. Meer info over de 
veiligheidsnorm is hier te vinden. 

• Tenzij het verenigingstenue wordt gedragen dienen deelnemers tijdens de proef en bij prijsuitreikingen te 
verschijnen in een rij-jas, type colbert met daaronder een overhemd, blouse of shirt welke lange of korte mouwen 
moet hebben en een hoge boord of kol. Tevens is een witte, beige of gele rijbroek verplicht met een paar 
rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijkkleurige, gladleren/gladde kunstleren chaps.

• Uitzonderingen:

• Bij slecht weer is het dragen van een regenjas, regenkleding, speciale regenbroek of een windjack 
toegestaan. 

• Het dragen van zomertenue is tijdens outdoorwedstrijden toegestaan. Dat betekent dat de rij-jas tijdens de 
proef mag worden uitgelaten. In plaats van de rij-jas mag dan ook met een gilet of bodywarmer worden 
gereden.

• Oortjes en/of andere elektronische communicatiemiddelen zijn strikt verboden in de ring. 

https://www.veiligpaardrijden.nl/hoe-herken-je-een-veilige-cap/


Aandachtspunten toezichthouder
Algemeen

• Springrichting goed aangegeven(rood 

rechts)

• Hoogte van de hindernissen

• Veiligheidslepels aanwezig op oxer(s)

• Worden er geen hindernissen gebouwd die 

niet toegestaan zijn

• Gebruik van begeleidingsbalken, drafbalken 

en plaatsingsbalken

• Algemene veiligheid 

• Welzijn van het paard

• Fairplay

Optoming

• Beenbeschermers 

• Harnachement 

• Gebruik hulpmiddelen (Zweep, sporen, 
hulpteugels enz.)

Kleding

• Veiligheidshelm

• Oortjes/ elektronische communicatiemiddelen



Tips

• Maak een goede taakverdeling en houd je daar aan.

• Zet een aantal telefoonnummers in je telefoon:

• Collega juryleden

• Hoefsmid

• Ringmeester

• Verantwoordelijke organisatie

• Algemeen wedstrijdreglement bijlage 2 = Protocol ernstig gewond of gestorven 
paard. In dit artikel uitvoerig vermeld hoe gehandeld moet worden, als zich deze 
situatie voordoet. Melding ongeval: 0570-660699.

• Goede samenwerking is belangrijk om het evenement te laten slagen.

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/algemeen-wedstrijdreglement/

