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Er zijn een aantal bepalingen waar de KNHS niet van afwijkt en waarop geen dispensatie mogelijk is. Dit 
zijn bijvoorbeeld bepalingen die gehanteerd worden omwille van veiligheid en/of paardenwelzijn. Het 
aanvragen van dispensatie op basis van de volgende bepalingen is niet mogelijk; 

 
• Beenbescherming dressuur 
• Bit 

• Bontje om de neusriem 
• Doorzitten/lichtrijden 
• Halsband 
• Hengst starten 
• Rijden met een jonger paard 
• Kampioenschappen 
• Leeftijd ruiter 
• Licht/ UV-masker 
• Losrijden met hulpmiddelen 
• Ooglapje voor het paard 
• Opwaardering 
• Terugplaatsing in verband met lichamelijke beperkingen paard 
• Winstpunt dressuur alvorens te mogen springen 

 
Kijk hieronder voor meer uitleg over de verschillende punten. 

 

 
  Beenbescherming dressuur 

 
Het gebruik in de ring van bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen en dergelijke is niet 
toegestaan bij KNHS-dressuurwedstrijden, 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. 

 
  Bit 

 
In de wedstrijdreglementen staan de toegestane bitten weergegeven. Rijden met een ander bit dan 
weergegeven staat in het betreffende wedstrijdreglement is niet toegestaan. Hier zijn geen 
uitzonderingen op mogelijk. Een dierenartsverklaring heeft hier geen invloed op. 

 
  Bontje op/om de neusriem 

 
Het is niet toegestaan gebruik te maken van een bontje om de neusriem. Een bontje kan het oriëntatie 
vermogen van het paard belemmeren. Vanuit welzijns- en veiligheidsoogpunt wordt hier geen dispensatie 
voor verleend. 

 
  Doorzitten/lichtrijden 

 
Het rijden van een dressuurproef zonder op de gevraagde momenten te hoeven doorzitten/lichtrijden is 
niet toegestaan. De competitie moet voor iedere ruiter gelijk blijven. Bij een lichamelijke beperking van 
de ruiter die blijvend is, is het mogelijk om een classificatie keuring aan te vragen. 
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  Halsband 

 
Het rijden met een halsband om de hals van het paard is niet toegestaan. In verband met de 
basisvaardigheden van zowel ruiter als paard is het niet mogelijk om hier dispensatie voor te verlenen. 

 
  Hengst starten 

 
De regeling met betrekking tot het starten met hengsten is bewust opgenomen in het Algemeen 
Wedstrijdreglement in verband met de algemene veiligheid. De KNHS hanteert daarom ook strikte eisen 
met betrekking tot leeftijd en ervaring alvorens er een startkaart wordt afgegeven om met een hengst te 
mogen starten op wedstrijden. Bij de ruiter ligt immers de verantwoordelijkheid om de veiligheid van het 
paard, de ruiters en het publiek op wedstrijden te waarborgen. 

 
Artikel 32.10 van het Algemeen Wedstrijdreglement; “In de disciplines Dressuur, Springen en Eventing 
kan voor het deelnemen met een hengst alleen een startkaart worden aangevraagd indien de deelnemer 
in het kalenderjaar waarin wordt gestart de leeftijd van 12 jaar (pony’s) of 14 jaar (paarden) bereikt én de 
deelnemer geklasseerd is of is geweest in de discipline Dressuur klasse L2, in de discipline Springen 
klasse L of in de discipline Eventing klasse M. Voor een menstartkaart bij een hengst geldt alleen de 
bovenstaande leeftijdseis. In de discipline Endurance mag met een hengst worden deelgenomen wanneer 
een deelnemer minimaal 14 jaar oud is en in de klasse 2 is geklasseerd. In de discipline Mendurance mag 
met een hengst worden deelgenomen wanneer een deelnemer minimaal 16 jaar oud is en in de klasse 2 
is geklasseerd.” 

 
  Rijden met een jonger paard 

 
In de verschillende wedstrijdreglementen staan leeftijdsgrenzen weergegeven die de KNHS strikt hanteert 
vanwege het welzijn van het paard. Het is niet mogelijk om dispensatie aan te vragen om met een jonger 
paard dan toegestaan deel te nemen aan KNHS-wedstrijden. Wanneer een paard vanwege zijn leeftijd 
nog niet mag starten in een bepaalde klasse dan kan de ruiter overwegen Hors Concours deel te nemen in 
een klasse waarin het paard op basis van zijn leeftijd wel uitgebracht mag worden. De voorwaarden van 
het Hors Concours rijden staan weergegeven in het betreffende wedstrijdreglement dat te vinden is op 
onze website. 

 
  Kampioenschappen 

 
Op basis van het kunnen deelnemen aan kampioenschappen in een lagere klasse worden geen 
dispensaties verleend. 

 
  Leeftijd ruiter 

 

In de reglementen zijn een aantal leeftijdsgrenzen opgenomen die ruiters moeten hebben bereikt om te 
mogen deelnemen aan wedstrijden. Deze leeftijdsgrenzen zijn bewust opgenomen in de reglementen en 
hier is geen dispensatie op mogelijk. Dit geldt ook voor de Bixie en impulsrubrieken. 

 
  Licht/ UV-masker 

 
Het rijden met een licht/UV werend masker over de ogen van het paard is niet toegestaan. Het is niet 
toegestaan gebruik te maken van hulpmiddelen die het oriëntatievermogen van het paard beperkt. 
Vanwege welzijns- en veiligheidsredenen wordt hier geen dispensatie op verleend. Een 
dierenartsverklaring heeft hier geen invloed op. 
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  Losrijden met hulpmiddelen 

 
Alleen de hulpmiddelen die omschreven staan in de wedstrijdreglementen zijn toegestaan. Op het 
gebruik van andere hulpmiddelen wordt geen dispensatie verleend in verband met de vereiste 
basisvaardigheden van ruiter en paard. 

 
  Ooglapje voor het paard 

 
Het is niet toegestaan gebruik te maken van hulpmiddelen die het oriëntatievermogen van het paard 
beperkt. Daarnaast worden er geen dispensaties verleend op lichamelijke beperkingen van paarden. 

 
  Opwaardering 

 
Het opwaarderen van combinaties is alleen in hele uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het gaat dan om 
opwaarderingen op verzoek van bijvoorbeeld de bondscoach omdat deze ruiter een goede aanvulling zal 
zijn op een belangrijke wedstrijd. In alle andere gevallen is opwaardering naar een hogere klasse niet 
mogelijk. 

 
  Terugplaatsing in verband met lichamelijke beperkingen paard 

 
Op grond van lichamelijke beperkingen van een paard wordt geen dispensatie verleend. Wanneer een 
paard vanwege een blessure, verwonding, drukking en/of andere al dan niet tijdelijke lichamelijke 
aandoeningen niet conform de reglementaire bepalingen kan worden opgetoomd, wordt hiervoor geen 
dispensatie verleend. 

 
  Winstpunt dressuur alvorens te mogen springen 

 
Een deelnemer, die voor het eerst aan een springrubriek in de klasse B deelneemt, dient in enige 
combinatie een dressuurklassering - minimaal B + 1 - te hebben behaald. Dispensatie hiervoor is niet 
mogelijk i.v.m. basisvaardigheden van de ruiter. 


