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Wijzigingen KNHS Harnachementgids 
(wijzigingen per 1 april 2022) 

 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen 

 
Algemene wijziging springen: 

In het springen zijn de klassen aanduidingen in naamgeving aangepast naar de hoogtes. Dit is als 

volgt gewijzigd in de KNHS Harnachementgids:  

In de klassen t/m 1.25 voor paarden en de klassen t/m 1.05 voor pony’s geldt de optoming, 

harnachement en hulpmiddelen zoals omschreven en opgenomen in de KNHS harnachementgids. 

In de klassen vanaf 1.30 en hoger voor paarden, de klassen 1.10 en hoger voor pony’s en wanneer in 

de klasse 1.20/1.25 voor paarden en 1.00/1.05 voor pony's HC wordt gestart geldt de optoming, 

harnachement en hulpmiddelen conform het bepaalde in het FEI-reglement springen. 

 

Hoofdstuk 1 Bitten 

1.1. Bitten: Dressuur, springen en eventing alle proeven en niveaus  

Bitringen 

11. 

 

• Halve kneveltrens  

• Een opgaande schaar mag 

niet aan het bakstuk worden 

bevestigd. 

 

a. Bitringen met scharen 
- Alleen toegestaan voor dressuur vanaf de klasse Z1 

- Toegestaan als onderlegtrens 

- Max lengte van de kleine ring naar het mondstuk is 7cm.  

- Toegestaan voor springen t/m klasse 1.20/ 1.25 paarden en t/m 1.00/ 1.05 pony’s. 

- Toegestaan voor eventing (springen en cross) t/m klasse M 

- Toegestaan in combinatie met mondstukken volgens 1.1.c en 1.1.d. 

Nr. Voorbeelden: Beschrijving en opmerkingen: 
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15. 

 

 

• Trens met opgaande schaar. 
• Max lengte van de kleine ring 

naar het mondstuk is 7cm.  

16. 

 

 

 
 
 
 
 

• Variant op trens met opgaande 

schaar. 

• Max lengte van de kleine ring 

naar het mondstuk is 7cm.  

17. 

 

• Variant op trens met opgaande 

schaar. 

• Max lengte van de kleine ring 

naar het mondstuk is 7cm.  

 

 

b. Pelham 

- Een verbindingsriempje (“vorkje”) is verplicht 

- De teugel moet vrij door het verbindingsriempje (“vorkje”) kunnen glijden 

- Een kinketting met kinkettingbeschermer is verplicht. 

- De lengte van de scharen: max. 15 cm 10cm 

- Combinaties volgens 1.1.c en 1.1.d zijn toegestaan. 

- Een Pelham mag niet gecombineerd worden met een lage neusriem  
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2.1. Hoofdstellen: alle niveaus en klassen  

- Leer of hier op lijkend materiaal  

- Het hoofdstel bestaat uit het kopstuk, bakstukken, keelriem, neusriem en de frontriem 

- Kopstukken: Het kopstuk moet direct achter de oren en mag iets op de nek liggen. Het 

kopstuk mag niet achter de schedel komen. Zie afbeelding hieronder.  

 

- Delen van de neusriem mogen rond genaaid zijn (geen sperriemen of kinriemen bv.) 

en het deel dat op het neusbot ligt moet plat en zacht aan de binnenzijde zijn.  

- Een neusriem waarbij er minder ruimte is tussen neusriem en neusbot dan 1.5cm 

(gemeten aan de bovenzijde midden op de neus) wordt als wreedheid aangemerkt.  

- Het hoofdstel moet bevestigd worden zoals omschreven door de ontwerper/ fabrikant.  
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2.3. Stang-en-trens hoofdstellen Dressuur vanaf klasse Z1 

• Alleen toegestaan bij paarden vanaf de klasse Z. 

• Stang-en-trens hoofdstel met Engelse Neusriem volgens hoofdstuk 2.1. 

• Kopstukken: Het kopstuk moet direct achter de oren en mag iets op de nek liggen. Het 

kopstuk mag niet achter de schedel komen. Zie afbeelding hieronder.   

 

• Materiaal: Leer of hierop lijkend materiaal.  

• Het gebruik van het zgn. slobberriempje, welke de twee scharen van de stang 

met elkaar verbindt, is toegestaan. 

 

4.2. Springen: Jonge paarden rubrieken 

- De beschermers mogen een maximale lengte hebben van 16 cm.  

- De breedte van de sluiting moet minimaal 5cm zijn. 

- Het maximale gewicht van de totale beenbescherming is 500 gram per been. (excl. 
hoefijzer of hoefschoen) 

- De beschermers moeten zo zijn ontworpen dat deze gemakkelijk gebogen 

kunnen worden om het been van het paard.  

- Het ronde beschermende gedeelte moet aan de binnenzijde van de kogel geplaatst 

zijn. 

- De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn en mag niet schuren. 

Drukpunten van gel, neopreen, kurk of ander materiaal aan de binnenkant zijn niet 

toegestaan (bijv. pads of blokken onder de bescherming/voering). Om twijfel te 

voorkomen zijn stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan de vorm van de 

beschermer toegestaan. Een voering van schapenvacht is toegestaan. 

- Alleen niet-elastische klittenbandsluitingen zijn toegestaan. Haken, gespen, clips of 

andere manieren om beschermers te bevestigen mogen niet gebruikt worden. 

- De sluiting moet één richting op zijn. De sluiting moeten rechtstreeks van de ene 

naar de andere kant van de beschermer worden bevestigd en mag niet rondom 

worden bevestigd. 
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- De sluiting mag op de beschermer worden verstevigd met een 

klittenbandsluiting die verticaal over de sluiting loopt.  

- De binnenkant van de sluiting welke direct of indirect in contact staat met de 
huid van het paard mag niet schuren. 

- Er mogen geen elementen aan of in de beschermers worden toegevoegd anders dan 

een beschermende flap, die zacht is en uitsluitend een beschermende werking heeft. 

De toegevoegde flap wordt niet meegerekend in de maximale lengte van 16 cm. 

- Het gebruik van Vet wrap of soortgelijk lichtgewicht bandagemateriaal is 

toegestaan onder de beschermer.  

- Kogelringen mogen als bescherming worden gebruikt zolang deze op de juiste manier 

zijn aangebracht en los zitten en daarmee het totale gewicht van de 

beenbescherming van maximaal 500 gram per been niet overschrijden.  

- Kootbanden om de koot zijn toegestaan, mits deze niet te strak zijn bevestigd. 

 

4.3. Springen: Overige springrubrieken 

Achterbeenbescherming moet aan de volgende eisen voldoen:  

- Het gebruik van bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen, 

springschoenen, hoefschoenen en kniebeschermers is toegestaan.  

- Alle bescherming welke is toegestaan bij jonge paarden is toegestaan. 

- De beschermer mag een maximale lengte hebben van 20 cm. Beschermers met 

extra bescherming voor de koot die onder het ronde beschermende gedeelte, 

aan de binnenkant of beiden zijden van de beschermer doorloopt, zijn 

toegestaan, mits de bescherming is gemaakt van zacht plooibaar materiaal. Bij 

het meten van de lengte van de beschermer wordt de kootbescherming die 

onder het ronde beschermende gedeelte doorloopt niet meegerekend. 

- Beschermers die een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde 

hebben, dus welke ook de achterzijde van de kogel bedekken zijn toegestaan mits ze 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 

o Het ronde beschermende gedeelte moet rond de kogel worden geplaatst 

o De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn en mag niet 

schuren. Drukpunten van gel, neopreen, kurk of ander materiaal aan de 

binnenkant zijn niet toegestaan. 

o Om twijfel te voorkomen zijn stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan de 

vorm van de beschermer toegestaan. Een voering van schapenvacht is 

toegestaan. 

o De beschermer mag niet meer dan twee sluitingen hebben. 

- De beschermers moeten zo zijn ontworpen dat beide zijden gemakkelijk kunnen 

worden gebogen om het been van het paard. In het bijzonder de beschermers 

met een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde. Deze 

beschermers moeten voorgevormd zijn in de vorm van de kogel van een paard 

d.w.z. de beschermer moet voorgevormd zijn in een ‘U-vorm’op een zodanige 

manier dat de beschermer op natuurlijke wijze om de kogel wikkelt. 

- Verzwaarde beenkappen e.d. zijn niet toegestaan. Het maximale gewicht van de totale 

beenbescherming is 500 gram per been. (excl. hoefijzer of hoefschoen) 

- Bij achterbeen bescherming zijn alleen klittenband-, pin- en haaksluitingen zoals 
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hieronder afgebeeld toegestaan. 

- De binnenkant van de sluitingen welke direct of indirect in contact staat met de 

huid van het paard mogen niet schuren. 

- Alle sluitingen moeten één richting op zijn. De sluitingen moeten rechtstreeks van de 

ene naar de andere kant van de beschermer worden bevestigd en mogen niet rondom 

worden bevestigd.  

- Klittenbandsluitingen mogen op de beschermer worden verstevigd met een 

klittenbandsluiting die verticaal over de sluitingen loopt.  

 

4.4. Eventing (spring- en crossfase) t/m klasse M 

• Het gebruik van, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen, springschoenen, 

hoefschoenen, kniebeschermers en zogenaamde crossbeschermers is toegestaan.  

• Het gebruik van bandages is om veiligheidsredenen niet toegestaan in de 

cross country. 

• Verzwaarde beenkappen e.d. zijn niet toegestaan. 

• Alle sluitingen moeten één richting op zijn. De sluitingen moeten rechtstreeks van 

de ene naar de andere kant van de beschermer worden bevestigd en mogen niet 

rondom worden bevestigd. 

• De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn en mag niet schuren. 

Drukpunten van gel, neopreen, kurk of ander materiaal aan de binnenkant zijn niet 

toegestaan. Om twijfel te voorkomen zijn stiksels aan de binnenkant welke 

bijdragen aan de vorm van de beschermer toegestaan. Een voering van 

schapenvacht is toegestaan. 

• Het springparcours mag afgelegd worden met crossbeschermers. 

 

Hoofdstuk 5: (Hulp)teugels 
5.1. Algemeen 

- Dressuur- en springteugels moeten van leer of een daarop lijkend materiaal zijn. 

- De teugel moet door de hand van de ruiter kunnen glijden 

- Bontjes aan de teugels met betrekking tot het voorkomen van kale plekken op de 

hals is toegestaan.  

- Springen en eventing: Het gebruik van dubbele teugels is niet toegestaan. 

 

 

Hoofdstuk 7: Sporen  
7.1. Dressuur, springen en eventing – algemeen 

- Het dragen van sporen is in alle klassen toegestaan maar niet verplicht. 

- Sporen zijn van metaal. Een ronde tand/knop/draaiend bolletje van hard plastic is 

toegestaan 

- De tand dient vanuit het midden van de spoor recht of gebogen naar achteren gericht 

te zijn. Wanneer voorzien van een wieltje, dient dit vrij te kunnen draaien en mag niet 
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scherp zijn.  

- De takken van de spoor dienen glad te zijn.  

- Sporen zonder tand (dummysporen) zijn toegestaan.  

10

. 

 

• Gecombineerde 

spoor 

• Deze wordt per 1 

april verwijderd uit de 

gids.  

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8: De Zweep  
8.1. Dressuur regulier, afdelingsdressuur en Eventing (dressuurproef) 

- Tijdens het verkennen van de rijbaan is het dragen van een zweep toegestaan. De 

deelnemer mag de zweep behouden tot het moment van starten van de proef bij A 

- Tijdens het losrijden is het dragen van een zweep toegestaan. 

- In de klassen B, L1 en L2 is een karwats of dressuurzweep toegestaan. 

- Een reserve-karwats of dressuurzweep is niet toegestaan.  

- De maximaal toegestane lengte van de dressuurzweep is 120 cm bij de paarden en 

100 cm bij de pony’s inclusief slag.  

- Tijdens een hors concours-start in de klasse M1 en hoger is een dressuurzweep of 

karwats toegestaan. 

- Afdelingsdressuur: het gebruik van een karwats of dressuurzweep is uitsluitend 

toegestaan in de klasse L.  

- Eventing: tot en met de klasse M mag er tijdens de dressuurproef met een zweep 

gereden worden. 

 

8.2. Springen en Eventing (spring- en crossfase) 

- Het gebruik van een zweep met een maximale lente van 75cm inclusief slag is in alle 

klassen toegestaan. 

 

 


