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KNHS-Hartog Trophy 2022 

Algemeen 
1. De KNHS-Hartog Trophy 2022 is een rijstijl springcompetitie voor:  

young riders klasse Z/1.30m en ZZ/1.35m 
junioren klasse M/1.20m en Z/1.30m 
children klasse L/1.10m en M/1.20m 
D-pony’s klasse Z/1.10m en ZZ/1.20m 
 

De competitie bestaat uit een reeks van verschillende wedstrijden welke in competitieverband worden 
verreden en wordt afgesloten met een finale. 

2. De KNHS-Hartog Trophy wordt verreden onder auspiciën van de KNHS. De geldende KNHS-reglementen 
zijn hierop van toepassing. 

3. De wedstrijdkalender van de KNHS-Hartog Trophy wordt samengesteld door de KNHS in samenwerking 
met de bondscoaches, na overleg met de betreffende wedstrijdorganisatoren. 

4. De stijljury wordt aangewezen door de bondscoaches, in overleg met de KNHS. 
 

Startgerechtigdheid 

 Young Riders: 
o voor deelname dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse/hoogte waarin men 

deelneemt en in het bezit te zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 16 jaar bereikt tot 

en met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 21 jaar bereikt. 

 Junioren: 
o voor deelname dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse/hoogte waarin men 

deelneemt en in het bezit te zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 14 jaar bereikt tot 

en met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

 Children: 
o voor deelname dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse/hoogte waarin men 

deelneemt en in het bezit te zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 12 jaar bereikt tot 

en met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 14 jaar bereikt. 

 Pony’s: 
o voor deelname dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse/hoogte waarin men 

deelneemt en in het bezit te zijn van een geldige startpas van de KNHS. 
o leeftijd deelnemers: is tot en met het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van 16 jaar 

bereikt. 
 
Deelname 
1. Een combinatie mag in de periode tussen 1 januari 2022 en de finale een klasse hoger uitkomen dan dat zij 

starten tijdens deze competitie. Zodra echter in deze periode gestart wordt in de KNHS Topsport 
Jeugdcompetitie mag betreffende combinatie niet meer in de KNHS-Hartog Trophy uitkomen. 

2. Deelname aan desbetreffende kwalificatiewedstrijden houdt tevens deelname aan de competitie in. Dit 
betekent dat voor deelname aan de KNHS-Hartog Trophy geen extra inschrijfgeld is verschuldigd boven op 
het reguliere inschrijfgeld voor desbetreffende rubriek.  

3. Het inschrijfgeld bedraagt per combinatie / per competitiewedstrijd € 15,00 voor young riders, junioren en 
children en € 12,50 voor pony’s welke aan de wedstrijdorganisatie contant voldaan moet worden op het 
Wedstrijdsecretariaat tenzij anders vermeld in het vraagprogramma. 

4.  Inschrijven geschiedt via Mijn KNHS tenzij anders vermeld in het vraagprogramma. De sluitingsdatum is  
één week voor elke competitiewedstrijd. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd. 

5. Tijdens de kwalificatiewedstrijden is het toegestaan om in een categorie met hetzelfde paard deel te nemen 
aan 2 rubrieken. Deelname in de laagste rubriek/ klasse is dan enkel toegestaan aan het klassieke 
parcours (barrage niet toegestaan). De start in de hoogste rubriek/ klasse telt mee voor de dagprijs en 
competitie.  

6. Er kunnen maximaal 30 combinaties deelnemen per rubriek, bij een teveel aan inschrijvingen geldt de 
volgorde van inschrijven. 
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7. Bij afwezig blijven zonder voorafgaande schriftelijke afmelding geldt artikel 43 van het Algemeen 
Wedstrijdreglement. 

8. De organisatie heeft de mogelijkheid, in overleg met de KNHS en/of de desbetreffende bondscoaches, het 
aantal inschrijvingen te beperken. 

9. Alleen die combinaties die deel hebben genomen aan de finale, kunnen aanspraak maken op het 
prijzengeld dat voor de eindstand in de competitie ter beschikking wordt gesteld.  

10. Parcours verkennen dient in correct gekleed tenue te gebeuren en is uitsluitend toegestaan voorafgaand 
aan het klassieke parcours. Tussen het klassieke parcours en de barrage is er geen gelegenheid meer om 
het parcours te verkennen. 

11. De rubriek dient op de gecommuniceerde tijd aan te vangen. 
 
 
Wedstrijden 
De KNHS-Hartog Trophy kwalificatiewedstrijden zullen, onder voorbehoud, worden verreden op de 
onderstaande wedstrijden: 

Concours Dag Datum Opmerkingen 

Kronenberg  Zaterdag 29 januari 2022  

Exloo Zondag 13 februari 2022  

Lichtenvoorde Za of zo 5 of 6 maart 2022  

Geesteren Zaterdag 16 april 2022  

Volgt  mei 2022  

Volgt  juni 2022  

Volgt  juli 2022  

Volgt  augustus 202  

Volgt  september 2022  

Volgt  oktober 2022  

Volgt  november 2022  

Volgt  december 2022  

Volgt  
december 2022 of 
januari 2023 Finale 

  
De volledige competitiekalender wordt gepubliceerd op www.knhs.nl/hartog 
 
Wedstrijdformule 

De wedstrijden van de KNHS-Hartog Trophy worden verreden over een parcours met barrage. 
 

Klassieke parcours: 

 Rijstijlwedstrijden, artikel 280.5.c, afwijkend hiervan is de wijze waarop de stijlpunten tot stand komen 
en dat strafpunten in het springparcours, worden berekend overeenkomstig tabel A en van het totale 
stijlcijfer worden afgetrokken. De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig de behaalde 
stijlpunten na aftrek van de eventueel behaalde strafpunten. 

De rijstijl wordt als  volgt beoordeeld: Houding en zit (cijfer x 4), de wijze van rijden (cijfer x 5), 
algemene indruk losrijden voorterrein (cijfer x 1) 

 Conform artikel 280.4 van het wedstrijdreglement springen telt het Klassieke parcours van zowel de 
competitie als de finale mee voor winst- en verliespunten. 

 Er worden 2 rubrieken uitgeschreven per categorie, deze worden in handicap verreden. 
 

 Barrage: 
 De beste 15 combinaties van het Klassieke parcours starten in de barrage.  

http://www.knhs.nl/hartog
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 De startvolgorde van de barrage wordt bepaald door het resultaat van het klassieke parcours: de 
combinatie met het beste resultaat start als laatste.   

 In het geval van ex-aequo op plaats 15 worden alle op deze plaats geëindigde combinaties geplaatst 
voor de barrage. 

 Tussen het Klassieke parcours en de barrage is geen gelegenheid voor parcoursverkenning.  
 

 
Uitslag dagprijs: 

 Het resultaat van het klassieke parcours en de barrage is bepalend voor de einduitslag van de 
kwalificatiewedstrijd. De plaatsingspunten van beide omlopen worden bij elkaar opgeteld, de 
combinatie met het minste aantal punten is de winnaar. De beste combinatie in iedere omloop 
ontvangt 1 plaatsingspunt, de als tweede geplaatste 2 plaatsingspunten. Combinaties die zich niet 
hebben geplaatst voor de barrage worden achter de combinaties geplaatst die een barrage rijden, op 
basis van het resultaat van het klassieke parcours. 

 Per categorie worden de rubrieken in handicap verreden. 
 Van combinaties die aan 2 rubrieken per categorie hebben deelgenomen telt enkel de start in de 

hoogste rubriek/ klasse voor de dagprijs en de competitie.  
 De competitiepunten worden verdeeld op basis van de einduitslag over het klassieke parcours en de 

barrage. Uitsluitend deelnemende combinaties aan het klassieke parcours en de barrage ontvangen 
competitiepunten. 

 Bij een ex- aequo uitslag geeft het klassieke parcours doorslag. 

 
Finale 
1. De finale wordt volgens dezelfde formule als de competitiewedstrijden verreden. 
2. Deelname aan de finale is toegestaan met max. 2 paarden/pony’s per categorie. 
3. Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dient de combinatie deel genomen te hebben aan 

minimaal 3 kwalificatiewedstrijden. 
4. Deelname aan de finale is verplicht om in de einduitslag van de competitie te worden opgenomen. 
5. De beste 10 gekwalificeerde combinaties per categorie, mogen deelnemen aan de finale. In het geval van 

een ex-aequo op plaats 10 worden deze combinaties allemaal gekwalificeerd voor de finale. Max. 5 ruiters 
per categorie rijden barrage. ** ligt eraan waar de finale georganiseerd wordt anders kan dit later aangepast 
worden. 

6. De behaalde competitiepunten van de 3 beste kwalificatiewedstrijden worden meegenomen naar de finale. 
De winnaar van de competitie (eindstand competitie) is de combinatie die de minste plaatsingspunten heeft 
over de beste 3 kwalificatiewedstrijden en de finale. Bij gelijke puntenstand is de uitslag van de finale 
doorslaggevend. 

7. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
8. De finale zal plaatsvinden in december 2022 of januari 2023, ook al ga je in dit jaar de leeftijdsgrens over 

deelnemen aan de finale blijft toegestaan.  
 

Puntentelling 
 Er worden plaatsingspunten gehanteerd tijdens de kwalificatiewedstrijden en de finale. 
 Na elke kwalificatiewedstrijd zal een tussenstand van de KNHS-Hartog Trophy worden gepubliceerd 

op de website van de KNHS (www.knhs.nl). 
 
Prijzengeld 
De volgende prijzenschaal zal worden gehanteerd: 

COMPETITIE WEDSTRIJDEN 

 Young Riders en Junioren Children en Pony’s 

1e prijs € 80,00 € 50,00 

2e prijs € 60,00 € 40,00 

3e prijs € 40,00 € 30,00 

4e prijs € 25,00 € 20,00 

5e prijs € 15,00 € 15,00 

Regl. volgpr € 10,00 € 10,00 

http://www.knhs.nl/
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 (1 prijs op 4 deelnemers, of gedeelte daarvan) 
 
 

FINALE 

 Young Riders en Junioren Children en Pony’s 

1e prijs € 150,00 € 120,00 

2e prijs € 125,00 € 100,00 

3e prijs € 100,00 € 80,00 

4e prijs € 75,00 € 60,00 

5e prijs € 50,00 € 40,00 

Regl. volgpr. € 25,00 € 25,00 
(1 prijs op 4 deelnemers, of gedeelte daarvan) 
 

 

EINDSTAND  

 Young Riders en Junioren Children en Pony’s 

1e prijs € 400,00 € 250,00 

2e prijs € 250,00 € 150,00 

3e prijs € 150,00 € 100,00 
 
De winnaar, per categorie, van de KNHS-Hartog Trophy ontvangt tevens een ereprijs. De winnaar ontvangt de 
Hartog Trophy 2022 (dit is geen wisselprijs). 

 
Slotbepaling 
In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en de reglementen van de KNHS niet voorzien, dan wel in 
alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst 
bijkomende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, 
beslist de KNHS of op de wedstrijddag de Federatievertegenwoordiger. Een dergelijke beslissing is niet 
vatbaar voor beroep. 


