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FAQ - KNHS Harnachementgids  

 

 
Algemeen 

 

Q: Voor wie is de KNHS Harnachementgids bedoeld?  

A: Deze gids is voor wedstrijdruiters en officials in de disciplines dressuur, springen en eventing. De 

gids geeft weer welke optomingen zijn toegestaan. Voor springen en eventing geldt dat vanaf de 

klasse Z het desbetreffende FEI reglement aangehouden wordt.  

 

Q: Waarom is de KNHS Harnachementgids opgesteld? 

A: Als KNHS krijgen we veel vragen omtrent optomingen en specifiek bitten en hoofdstellen. Daarom 

hebben we gewerkt aan een verduidelijking van de toegestane bitten-, hoofdstellen- en sporenlijst en 

toegestane hulpmiddelen voor de disciplines dressuur, springen en eventing. We vertrouwen erop dat 

ruiters aan de hand van deze harnachementgids beter in staat zijn om vast te stellen of een bepaald 

hoofdstel of bit is toegestaan op KNHS wedstrijden.  

 

Q: Wat is het doel van de KNHS Harnachementgids?  

A: Het doel is van de harnachementgids is om nog overzichtelijker te maken welke optomingen zijn 

toegestaan op KNHS wedstrijden.  

 

Q: Wat is wel/ niet toegestaan aan harnachement op KNHS wedstrijden/ activiteiten? 

A: De KNHS Harnachementgids omschrijft welk optomingen zijn toegestaan tijdens KNHS 

wedstrijden/ activiteiten. Heb je een bit of hoofdstel dat omschreven staat in de gids dan is deze 

toegestaan. Heb je een bit of hoofdstel dat niet in de gids staat dan is deze niet toegestaan. In het 

geval dat je een hoofdstel of bit hebt dat lijkt op wat er in de gids staat maar afwijkt op een of 

meerdere punten dan is deze ook niet toegestaan. Zie ook het stroomschema op de website om te 

zien of harnachement is toegestaan.  

 

Voor KNHS officials 

Uit de evaluatie van de gids bleek ook dat er onder officials veel vragen zijn over enkele populaire 

harnachementstukken, welke wel en niet toegestaan zijn en waarom. Deze hebben we meegenomen 

in deze FAQ. 

Q: Mag tijdens een wedstrijd een oornetje vastgemaakt worden aan de neusriem?  

A: Als belangrijkste regel geld dat het oornetje de ogen van het paard niet mag bedekken of irriteren, 

het orenspel niet belemmerd mag worden en het oriëntatie vermogen niet wordt beïnvloed. Een 

oornetje mag aan de neusriem vastgemaakt worden mits aan deze voorwaarden wordt voldaan.  

 

Het gebruik van een oornetje kan op ieder moment door een official onderzocht worden. Wanneer er 

onjuist gebruik van wordt gemaakt, kan een official overgaan tot het uitsluiten van de combinatie. 

Wanneer het onjuiste gebruik in strijd is met de Gedragscode Welzijn van het Paard (en als wreedheid 

kan worden aangemerkt) volgt diskwalificatie en wordt dit aan de KNHS gerapporteerd. 

 

 

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/knhs-harnachementgids/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/knhs-harnachementgids/
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A: Mag tijdens een wedstrijd een paard opgetoomd zijn met een zogenaamde 

‘Calming Mask’ of ‘compressie masker’? 

A: Het rijden met een calming mask of compressie masker is niet toegestaan tijdens 

dressuur- en eventingwedstrijden en tijdens springwedstrijden t/m de klasse M (m.u.v. M HC 

paarden).  Over het algemeen is er op dit moment wetenschappelijk weinig tot niets bekend over de 

(in)werking van dergelijke maskers op het welzijn van het paard. Voor eventing is een dergelijk 

masker ook om veiligheidsredenen in de cross country niet toegestaan.  

 

Q: Mag tijdens een wedstrijd een paard opgetoomd zijn met een UV-bril? 

A: Nee, het rijden met een UV-bril is niet toegestaan. Het is niet toegestaan gebruik te maken van 

hulpmiddelen die het oriëntatie vermogen van het paard beperken.  

 

Q: Mag tijdens een wedstrijd een paard gereden worden met hoefschoenen?  

A: In de disciplines springen en eventing is het rijden met hoefschoenen toegestaan. Tijdens 

dressuurwedstrijden is het gebruik van hoefschoenen tijdens het rijden van de proef niet toegestaan, 

behalve bij een prijsuitreiking. De gang, beenzetting en de takt behoren tot de basispunten van 

dressuur. Beenbescherming kan van invloed zijn op de gangen en daarmee op de beoordeling van 

een jurylid. 

 


