
  

     

 
 

 Algemeen Wedstrijdreglement  wijzigingen per 1 april 2022 
  Pagina 1 van 7 

 
 

 

Algemeen Wedstrijdreglement 
(wijzigingsvoorstellen per 1 april 2022) 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen  

Artikel 3 - Kenmerken van wedstrijden 
1. Wedstrijden worden onderverdeeld in verschillende categorieën.  De wedstrijdcategorie duidt het  

sportniveau aan dat uitgeschreven wordt.. Naast de hieronder genoemde kenmerken wordt verwezen 
naar de afzonderlijke discipline wedstrijdreglementen. Op wedstrijden in de disciplines Eventing, Endurance, 
Mendurance en Voltige is de onderstaande categorie-indeling niet van toepassing en is een discipline 
afhankelijke kalenderprocedure van toepassing. 
a. Kenmerken Nationale wedstrijden categorie 1: 

 Dressuur : rubriek(en) Zware Tour, U25 en/of rubrieken voor Kadervorming en uitzending 
eventueel aangevuld met Subtop- en/of Breedtesportrubrieken en/of BB t/m ZZ-licht.  

 Springen met minimaal 2 rubrieken 1.40 m of hoger eventueel aangevuld met rubrieken op 
Breedtesportniveau BB t/m ZZ   

 Aangespannen Sport niveau nationaal. 

 Aanvragen voor een Nationale wedstrijden in de categorie 1 dienen conform de op de 
website van de KNHS gepubliceerde kalenderprocedure aangevraagd te worden. voor 
1 mei of voor een jaarlijks nader te bepalen datum in het daaraan voorafgaande jaar bij de 
KNHS te zijn ingediend. Aan de hand van de procedure “Samenstelling categorie 1 en 
internationale kalender in Nederland” wordt jaarlijks voor 1 september de kalender voor het 
daarop volgende kalenderjaar door het KNHS-bestuur vastgesteld. Indien categorie 1 
nationale wedstrijden tevens springrubrieken BB t/m ZZ en/of dressuurrubrieken 
Breedtesport BB t/m ZZ-licht organiseren moet tevens de Kring/Regio toestemming verlenen 
voor de datum (met uitzondering van rubrieken voor jonge paarden). 

 Goedgekeurde wedstrijddata worden in het voorafgaande jaar na het vaststellen van de 
kalender gepubliceerd door de KNHS. 

 De Federatievertegenwoordiger kan worden aangewezen door de KNHS. 

 Overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 

 Vraagprogramma Wedstrijd is goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
b. Kenmerken Subtopwedstrijden: 

 Wedstrijden alleen in de discipline Dressuur  in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour en de 
FEI-jeugdrubrieken Children, Junioren en Young Riders. 

 Wedstrijden worden aangevraagd bij de KNHS conform de kalenderprocedure 
Subtopwedstrijden, zie hiervoor de website van de KNHS . Aan de hand van de aanvragen 
wordt de conceptkalender opgesteld die wordt vastgesteld door het KNHS-bestuur. 
Aanvragen om een wedstrijd in de categorie Subtop te organiseren dienen voor de 
wedstrijden in het indoor seizoen voor 1 mei en voor de wedstrijden in het outdoor seizoen 
voor 1 december bij de KNHS te zijn ingediend. 

 Indien Subtopwedstrijden tevens rubrieken wil uitschrijven die vallen onder de 
categorie Breedtesport wedstrijden moet de Kring/Regio toestemming verlenen voor de 
datum. Hiervoor dient een aparte Breedtesport wedstrijdaanvraag, conform de 
Regiokalenderprocedure, ingediend te worden 

 Vraagprogramma Wedstrijd is goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS 
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Aan de wedstrijdlocatie worden door de KNHS eisen gesteld, deze staan vermeld in de 
kalenderprocedure Subtopwedstrijden. 

 Bij 2 of meer wedstrijdringen kan een aparte Federatievertegenwoordiger worden 
aangewezen door de KNHS. 

 Overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie.  

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
c. Kenmerken wedstrijden categorie 2: 

 Springen: Rubrieken t/m ZZ met 1 rubriek 1.40 m of hoger en tevens de mogelijkheid tot het 
rijden van jonge paarden rubrieken. De springjuryleden moeten minimaal bevoegd zijn om t/m 
de klasse ZZ te mogen jureren. De parcoursbouwer moet gekwalificeerd zijn om 1.40m 
parcoursen te mogen bouwen. 

 Wedstrijddatum goedgekeurd door de Regio. 
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 Vraagprogramma is goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS 
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Juryleden en overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 

 Bij het gelijktijdig verrijden van meer dan één discipline wijst de wedstrijdorganisatie een 
aparte Federatievertegenwoordiger aan. 

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
c. Kenmerken Breedtesport wedstrijden categorie 3: 

 Wedstrijden met de mogelijkheid tot het laten verrijden van: 

 Springen: 0.30cm t/m klasse 1.35m.  (met maximaal 1 rubriek 1.40 m.) en tevens rubrieken 
voor jonge paarden. 

 Dressuur: BB t/m ZZ-licht en tevens jonge paarden rubrieken. 

 Mennen: Dressuur t/m ZZ, Vaardigheid t/m ZZ en SWM t/m klasse Z. 

 Eventing BB t/m Z (aanvragen via de KNHS kalenderprocedure Eventing) 

 Voltige BB t/m ZZ (aanvragen via kalenderprocedure KNHS-Voltigevereniging 

 Endurance impuls t/m klasse IV (aanvragen via kalenderprocedure KNHS-Endurance 
vereniging) 

 Aangespannen Sport: niveau categorie regionaal. 

 Wedstrijddatum goedgekeurd door de Regio of het Mendistrict  

 De verdere uitwerking van Impulsrubrieken staat beschreven in de discipline reglementen.  

 Vraagprogramma Wedstrijd is goedgekeurd door de KNHS. 

 Goedgekeurde wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de 
KNHS gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Juryleden en overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 

 Bij het gelijktijdig verrijden van meer dan één discipline wijst de wedstrijdorganisatie een 
aparte Federatievertegenwoordiger aan. 

 Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS. 
d. Kenmerken Bixie (&Friends) en ruiteropleidingen 

 Bixie (& Friends) rubrieken 

 Proevendagen ruiteropleidingen Brons en Zilver 

 Indien een Bixie(&Friends)wedstrijd/event wordt aangemeld via Mijn KNHS zal deze vermeld 
worden op de wedstrijdkalender van de Regio en de KNHS . 

 Official(s) aan te wijzen door de wedstrijdorganisatie. 

 De verdere uitwerking van Bixierubrieken staat beschreven in het boek “Bixie Rubrieken” 

 De verdere uitwerking van de ruiteropleiding staat beschreven in de boeken Leer paardrijden met 
plezier Brons en Zilver 

e. Kenmerken Online Paardrijden 

 Dressuur t/m de klasse L2  

 Alléén resultaten behaald tijdens de door de KNHS uitgeschreven events die gepubliceerd 
zijn op Paardrijden.nl,  worden geregistreerd. 

 In de klassen B t/m L2 kunnen maximaal 5 winstpunten per klasse worden behaald. De 
overige behaalde punten tijdens online events tellen niet mee voor promotie. 

e. Op wedstrijden van de categorie 4 worden uitsluitend Impuls- en Bixierubrieken verreden. 

 Wedstrijddata worden gemeld bij de KNHS en de Kring/District. De wedstrijddatum is vrij. 

 Vraagprogramma goedgekeurd door de KNHS. 

 Wedstrijden met een goedgekeurd vraagprogramma worden in de door de KNHS 
gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 

 Official(s) aan te wijzen door de wedstrijdorganisatie. 

 De verdere uitwerking van Impulsrubrieken staat beschreven in de discipline reglementen. De 
verdere uitwerking van Bixierubrieken staat beschreven in het boek “Bixie Rubrieken”. 

f. Kenmerken van wedstrijden categorie 5: 

 Categorie 5 wedstrijden zijn onderlinge wedstrijden waaraan leden van maximaal twee 
verenigingen deelnemen. 

 Tijdens onderlinge wedstrijden mogen prijzen beschikbaar gesteld worden. 

 Onderlinge wedstrijden (en de data ervan) hoeven niet te worden aangevraagd en 
goedgekeurd door de KNHS dan wel de Regio of het District. 

 Resultaten van onderlinge wedstrijden worden niet geregistreerd door de KNHS. 
2. Wedstrijdorganisaties moeten bij de KNHS zijn aangesloten als lidvereniging, of bij de FNRS als lid zijn 

aangesloten of een licentieovereenkomst met de KNHS hebben. Wedstrijdorganisaties, niet zijnde een 
lidvereniging aangesloten bij de KNHS, die een categorie 1 Nationale wedstrijd en/of een internationale 
wedstrijd organiseren, dienen te allen tijde over een licentieovereenkomst met de KNHS te beschikken. 
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3. Het KNHS-bestuur kan op ieder moment een aan een wedstrijdorganisatie toegekende datum intrekken 
wanneer de wedstrijd of de wedstrijdorganisatie niet (meer) voldoet aan de reglementaire en/of statutaire 
bepalingen van de KNHS, alsmede aan andere door de KNHS gestelde eisen 

 
 
Artikel 5 - Samenvoegen van categorieën/handicapregeling 
1. Het samenvoegen van categorieën: 

Bij een ponywedstrijd voor springen en/of dressuur dienen voor de te verrijden klassen alle categorieën te 
worden uitgeschreven. Er dient per klasse/hoogte per categorie of combinatie van categorieën een 
klassement te worden opgemaakt. Bij het opmaken van het klassement is het ongeacht het aantal 
deelnemers toegestaan in een klasse/hoogte opeenvolgende categorieën van pony’s samen te voegen. De 
volgende samenvoegingen zijn mogelijk: A/B, A/B/C; B/C; C/D; C/D/E en D/E. 

2. Handicapregeling: 
a. Indien aan een rubriek met paarden minder dan acht combinaties deelnemen is het toegestaan deze 

rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/hoogte. 
b. Indien aan een rubriek voor pony’s na samenvoeging van categorieën van pony’s, zoals beschreven 

in lid 1 van dit artikel, minder dan vier combinaties deelnemen is het toegestaan om deze rubriek in 
handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/hoogte.  

c. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle 
deelnemers de proef/het parcours van die klasse/hoogte waarin zij startgerechtigd zijn. 

d. De wedstrijdorganisatie kan in overleg met de Federatievertegenwoordiger tijdens de wedstrijd 
alsnog besluiten de handicapregeling toe te passen. 

e. Het in handicap laten verrijden van dressuurrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de 
desbetreffende rubrieken door hetzelfde jurylid worden beoordeeld. 

f. 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 worden 
beoordeeld. 

g. Voor het in handicap laten verrijden van verschillende rubrieken in de discipline Mennen wordt 
verwezen naar het disciplinereglement. 

h. 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 

 
Artikel 6 - Openstelling voor Belgische en/of Duitse deelnemers 
De onder de auspiciën van de KNHS georganiseerde categorie 3 en 4 wedstrijden in grensgebieden kunnen worden 
opengesteld voor deelnemers, afkomstig uit het grensgebied in België en/of Duitsland. De wedstrijdorganisatie 
dient een aanvraag tot openstelling van de wedstrijd in te dienen bij de KNHS.  
 
Artikel 9 - Verplichtingen van wedstrijdorganisaties 
1. De wedstrijdorganisatie dient voor de wedstrijd voldoende bevoegde KNHS-officials aan te stellen.  
2. Na de wedstrijd dient binnen 5 werkdagen door een namens de wedstrijdorganisatie aangewezen en bij de 

KNHS geregistreerd lid opgave van de officials te worden gedaan. Wanneer door de wedstrijdorganisatie 
na de wedstrijd geen, niet tijdig en/of een onvolledige opgave van de KNHS-officials wordt gedaan, kan de 
KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere 
maatregel nemen. 

3. Een wedstrijdorganisatie dient er zorg voor te dragen dat de wedstrijduitslagen digitaal ,conform het door 
de KNHS voorgeschreven format inclusief rubriek ID’s, en binnen 5 werkdagen na afloop van de 
wedstrijd bij de KNHS te zijn aangeleverd. Tevens dienen de uitslagenlijsten per rubriek  ondertekend door 
de (voorzitter van de) jury een jaar bewaard te worden door de wedstrijdorganisatie. Op verzoek dienen de 
ondertekende uitslagen alsnog bij de KNHS aangeleverd te worden. Wanneer niet aan deze bepalingen 
is voldaan kan de KNHS de wedstrijdorganisatie hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de 
Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. 

4. De wedstrijdorganisatie dient er voor te zorgen dat er een arts oproepbaar is tijdens de wedstrijd. Er dient 
een Bedrijfshulpverlener(s) en/of EHBO-er(s) aanwezig te zijn. De wedstrijdorganisatie dient ervoor te 
zorgen, dat een brancard en EHBO-materialen aanwezig zijn. 

5. Voor eventingwedstrijden zijn aanvullende bepalingen opgenomen in het Wedstrijdreglement Eventing. 
 
 
Artikel 32 – Algemeen 
De KNHS legt gegevens van een lid vast in relatie tot een geregistreerd paard. 
1. Combinaties, die deelnemen aan KNHS-wedstrijden, dienen bij de KNHS te zijn ingeschreven onder één 

combinatie- en/of spannummer. Dit nummer heeft betrekking op het lid en diens paard(en).  
2. Startpassen dienen volgens de door de KNHS vastgestelde procedure te worden aangevraagd, alvorens 

kan worden deelgenomen aan KNHS-wedstrijden.  
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3. Alvorens een startpas kan worden aangevraagd dient het paard te zijn geregistreerd bij de KNHS conform 
het gestelde in artikel 29 van dit reglement. 

4. De startpasaanvraag moet door de KNHS zijn ontvangen alvorens met het desbetreffende paard kan worden 
gestart. 

5. Een startpas blijft eigendom van de KNHS.  
6. Het lid, dat een paard wil uitbrengen op KNHS-wedstrijden, is ervoor verantwoordelijk dat de gevraagde 

gegevens bij de startpasaanvraag juist en volledig zijn en dient te controleren of deze gegevens ook juist op 
de startpas vermeld zijn. 

7. Wanneer een startpas wordt aangevraagd en door het lid en/of diens paard is in het buitenland deelgenomen 
aan (inter)nationale wedstrijden, dan dient tevens een verklaring aan de KNHS overlegd te worden van de 
resultaten van het lid en/of diens paard, afgegeven door de (inter)nationale federatie van het land waar aan 
wedstrijden is deelgenomen (ook als geen sportklasseringen zijn behaald), of –wanneer van toepassing– 
afgegeven door de FEI. Het lid is er voor verantwoordelijk, dat aan deze bepaling wordt voldaan. 

8. Een startpas wordt automatisch verlengd tot het moment, dat de KNHS van de houder of diens vereniging 
een schriftelijke afmelding ontvangt.deze via Mijn KNHS wordt afgemeld. 

9. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op leden, die uitsluitend deelnemen aan wedstrijden 
in de disciplines Voltige, Endurance en Mendurance. Voor die specifieke bepalingen wordt verwezen naar 
de disciplinereglementen. 

10. Het starten met een hengst is toegestaan volgens de bepalingen in de onderstaande tabel.  
 

Voorwaarden starten met 

hengst 
Paard/pony 

Leeftijd 

deelnemer* 
Sportstand (geklasseerd) 

Dressuur 

springen 

eventing 

Pony  12 jaar 
L2 dressuur of L 0.70m. springen of M eventing 

of klasse 2 endurance 

Paard 14 jaar 
L2 dressuur of L 1.10m. springen of M eventing 

of klasse 2 endurance 

Mennen 

Pony 12 jaar X 

Paard 14 jaar X 

Endurance 
X 14 jaar 

Klasse 2 of L2 dressuur of 1.10m springen of M 

eventing 

Mendurance X 16 jaar Klasse 2 

Voltige X X X 

Aangespannen sport X X X 

Horseball X X X 

 *leeftijd moet bereikt worden in het betreffende kalenderjaar. 

 X = geen beperking 
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Artikel 46 – Wreedheid/Overbodig en publieksonvriendelijk gedrag 
1. Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden op zowel het oefen- als 

het losrijterrein als elders op het wedstrijdterrein. 
2. Onder wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het buitensporig 

aanzetten van vermoeide paarden, het overmatig gebruik van zweep of karwats, een onaanvaardbaar 
scherp of slecht zittend bit, een neusriem waarbij er minder ruimte is tussen neusriem en neusbot dan 1,5cm 
(gemeten aan de bovenzijde midden op de neus), het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik 
van sporen, het gebruik van elektrische apparaten, het ‘barreren’ van het paard, het overgevoelig maken 
van elk gedeelte van het paard, onder andere door het toepassen van scherpe zalf en dergelijke, het onjuist 
toepassen van methoden en/of hulpmiddelen alsmede alle handelingen, die in strijd zijn met de gedragscode 
‘Welzijn van het paard’. 

3. Wanneer een paard op een wedstrijd vers bloed op de flanken, in de mond, uit de neus of op een andere 
plek op het lichaam heeft moet deze worden uitgesloten. Indien na beoordeling van de 
toezichthouder/jury en/of FV er sprake blijkt te zijn van een insectenbeet, hoeft er geen sprake te zijn 
van uitsluiting, indien het paard fit to compete is. Echter voor het onderdeel cross country in de discipline 
eventing en het onderdeel marathon in de discipline samengesteld mennen geldt bij bloed dat dit van geval 
tot geval wordt bekeken. In het geval van een minimale hoeveelheid bloed mag de official na onderzoek 
(eventueel na advies van de dierenarts) besluiten de combinatie niet uit te sluiten. 
Indien door de toezichthouder/ jury en/of de federatievertegenwoordiger wordt vastgesteld dat bloed het 
gevolg is van een handelwijze, die als wreedheid kan worden aangemerkt, dient de deelnemer in alle 
gevallen te worden gediskwalificeerd. 

4. Wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag dient onmiddellijk te worden gerapporteerd aan de 
Federatievertegenwoordiger en aan de (voorzitter van de) jury. 

5. Het melden van gevallen van wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag door andere 
personen dan officials dient tijdens de wedstrijd te geschieden in aanwezigheid of met een schriftelijke 
verklaring van tenminste één andere getuige. 

6. Een ter zake van wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag geconstateerde overtreding 
tijdens de wedstrijd wordt behandeld door de jury. Deze dient ter plaatse te beslissen, eventueel na een 
advies van de Behandelend Dierenarts of een andere deskundige. Tegen deze beslissing is geen beroep 
mogelijk. Wie schuldig is bevonden wordt gediskwalificeerd. 

7. Overtredingen van dit artikel wordt door de Federatievertegenwoordiger gerapporteerd aan de KNHS met 
vermelding van (de gegevens van) tenminste één getuige. Wanneer van toepassing dient de 
Federatievertegenwoordiger de Behandelend Dierenarts of een andere deskundige te verzoeken een 
uitvoerige verklaring op te stellen. Het KNHS-bestuur of de KNHS-directie kan van de overtreding opgave 
doen bij de Aanklager 
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Artikel 47 - Controle op wedstrijddocumenten 
1. Tijdens KNHS-wedstrijden kan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde 

wedstrijddocumenten met hierin de gevraagde gegevens volgens de onderstaande bepalingen. De 
deelnemer is hiervoor verantwoordelijk. 

2. De deelnemer dient tijdens een KNHS-wedstrijd op verzoek van een official het bij het paard behorende 
paardenpaspoort te tonen met daarin alle gegevens volgens regeling identificatie & registratie van dieren en 
de reglementaire bepalingen. 

3. In het paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan het paard toegediende 
vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza. 
a. Voor paarden geboren voor 1 januari 2022, dient de basisvaccinatie tegen influenza te bestaan 

uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de 
periode tussen deze twee vaccinaties mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. Voor 
paarden geboren in het jaar 2022 of later dient de basisvaccinatie tegen influenza uit drie 
vaccinaties te bestaan: De tweede vaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 92 dagen na de 
eerste zijn toegediend, gevolgd door een derde vaccinatie die minimaal 5 maanden en 
maximaal 7 maanden na de tweede vaccinatie moet zijn toegediend (voorbeeld: wanneer een 
paard op 1 januari 2023 zijn tweede vaccinatie heeft gekregen moet de vaccinatie tussen 1 
juni en  uiterlijk op 1 augustus 2023 zijn toegediend). In de periode tussen de eerste en de 
tweede vaccinatie mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. In de periode 
tussen de tweede en de derde vaccinatie mag het paard op wedstrijd worden uitgebracht 
met inachtneming van lid 3c van dit artikel. 

b. Vervolgens dient jaarlijks de vervolgenting te zijn gegeven (voorbeeld: wanneer een paard op 1 juli 
2010 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 juli 2011 plaats te vinden). 

c. Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend. Het 
is in deze zeven dagen niet toegestaan het betreffende paard uit te brengen op wedstrijden 

d. Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze zijn voorzien van de sticker met 
het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/ batchnummer van de entstof 
ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend), de datum van de vaccinatie 
en de handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend. 

e. Wanneer de basisenting en de vervolgentingen voorheen in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn 
vastgelegd, dient de dierenarts de volgende tekst in het paardenpaspoort op te nemen: “the 
vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on: [datum]. Deze Engelse regel 
dient te zijn opgenomen in een FEI-paspoort. Voor paarden met een ander paspoort dan een FEI-
paspoort, volstaat de regel in het Nederlands. Deze regel moet zijn afgetekend en afgestempeld 
door de dierenarts, ongeacht de taal waarin de regel is opgenomen. Voor paarden geboren in het 
jaar 2008 of daarna dienen zowel de basisenting als alle vervolgentingen in het paardenpaspoort te 
zijn vastgelegd. 

4. Wanneer met een pony wordt deelgenomen aan KNHS-wedstrijden dient voorafgaand aan de wedstrijd in 
het paardenpaspoort van de pony een geldig overzicht van de meethistorie te zijn opgenomen, zoals 
omschreven in artikel 30 van dit reglement. 

5. Deelnemers, die het benodigde paardenpaspoort niet op het eerste verzoek (dan wel uiterlijk voor het einde 
van de desbetreffende rubriek) aan de official overleggen, zijn in overtreding. De combinatie wordt 
gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen dient 
te wordt aangegeven op de uitslagenlijst. 

6. Overtreding van de bepalingen van dit artikel wordt aangemerkt als administratief verzuim. Bij overtreding 
van de bepalingen in lid 3 (m.u.v. lid 3c) en 4 van dit artikel mag de combinatie op de betreffende wedstrijd 
wel starten, met dien verstande dat starten op een daaropvolgende wedstrijd pas weer is toegestaan nadat 
alsnog aan de administratieve eisen zoals bepaald in lid 3 en 4 is voldaan. Indien in het paardenpaspoort 
geen enkele influenzavaccinatie entinghistorie is opgenomen (het paard is nog nooit geënt) of als de 
laatste influenza vaccinatie langer dan 14 maand geleden is of niet is voldaan aan het gestelde in lid 3c, 
wordt de combinatie gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of alsnog uit de uitslag 
verwijderd, hetgeen dient te wordt aangegeven op het protocol en de uitslagenlijst. 

7. Indien overtredingen van toepassing zijn op één of meer paarden van een deelnemer worden deze 
afzonderlijk bestraft. 

8. De Federatievertegenwoordiger (al dan niet mede op verzoek van de jury) of de I&R-controleur vermeldt 
overtredingen van dit artikel in zijn rapport en registreert hierbij het chipnummer van het paard,  
combinatie- of spannummer en het persoonsnummer van de desbetreffende deelnemer. 

9. Wanneer een official van mening is, dat een pony –ongeacht of aan het gestelde in artikel 47 lid 4 van dit 
reglement is voldaan en ongeacht de leeftijd van de pony– in een onjuiste categorie is ingedeeld en in die 
categorie wordt uitgebracht op wedstrijden, kan een op de wedstrijd in functie zijnde official de KNHS 
verzoeken om een hermeting. Dit gemotiveerde verzoek dient door tenminste twee op de desbetreffende 
wedstrijd in functie zijnde collega-officials te worden ondertekend onder vermelding van hun gegevens en 
functie. De Federatievertegenwoordiger controleert of de gegevens van de drie betrokken officials duidelijk 
zijn vermeld in zijn rapportage aan de KNHS. De deelnemer mag met de pony (verder) aan de 
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desbetreffende wedstrijd deelnemen. De wijze waarop een hermeting dient te geschieden is vastgelegd in 
artikel 30 lid 10 van dit reglement. De hermeting dient binnen een termijn van één maand na het moment 
van de wedstrijd, naar aanleiding waarvan het hiervoor bedoelde verzoek om hermeting is gedaan, plaats 
te vinden. Heeft na de termijn van één maand de hermeting nog niet plaatsgevonden, dan mag vanaf dat 
moment met de betreffende pony door geen enkele deelnemer aan nationale dan wel internationale 
wedstrijden worden deelgenomen tot het moment waarop alsnog de bedoelde hermeting heeft 
plaatsgevonden. Indien de pony op grond van het resultaat van deze hermeting in een andere categorie 
wordt ingedeeld, dient de pony vanaf het moment van de hermeting in de nieuwe categorie te worden 
gestart. Hiermee komt artikel 30, lid 5 te vervallen. Overtreding van deze bepaling wordt gezien als 
administratief verzuim (onterechte deelname aan een wedstrijd). De KNHS kan de desbetreffende 
deelnemer een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst. In het geval de 
deelnemer niet de eigenaar is van de pony, dan heeft de deelnemer de plicht de eigenaar van de pony van 
het voorgaande in kennis te stellen. De wijze waarop een hermeting dient te geschieden is vastgelegd in 
artikel 30 lid 10 van dit reglement. 

 


