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Het springforum kwam op maandag 22 juni voor de derde keer in 2015 bij elkaar. Eén van de 
belangrijkste bespreekpunten betrof de inrichting van rubrieken voor jonge paarden en de regels voor 
het harnachement. Bij de discussie over deze onderwerpen was ook de Technische Commissie 
springen aanwezig. 
 
 
Springrubrieken voor jonge paarden 
 
Het forum is van mening dat bij rubrieken voor jonge paarden de moeilijkheidsgraad geleidelijk aan 
hoger zou moeten worden. Zo zou een parcours voor 4-jarigen op 1 mei bijvoorbeeld op 90cm moeten 
zijn en pas aan het einde van het jaar op 1.10 meter (L-hoogte). Het is voor jonge paarden belangrijk 
dat er een goede opbouw in zit voor wat betreft moeilijkheidsgraad. 
De parcoursen voor 4- en 5-jarigen hoeven niet voor winstpunten te zijn. Men is er wel voorstander 
van om de internationale rubrieken voor winstpunten mee te laten tellen.  
 
De vergadering was van mening dat het op zich geen probleem is dat 4-jarige paarden in de periode 
tussen 1 januari en 1 april ook aan wedstrijden mogen deelnemen mits er GEEN klassement wordt 
opgemaakt en dit parcoursen zijn dit voor wat betreft hoogte en moeilijkheidsgraad past bij de leeftijd 
van het paard. Op het moment dat er wel een klassement wordt opgemaakt dan is de verleiding groot 
om deze jonge paarden geforceerd voor te stellen en deze daarmee in de kijker te rijden. Dit is voor 
het paard niet wenselijk. 
 
Het voorstel dat gedaan wordt is dat 4-jarigen vanaf 1 januari tot 1 april Hors Concours op wedstrijden 
mogen uitkomen in de klasse BB. Er mag dus geen beoordeling of plaatsing worden gedaan. Verder 
zouden jonge paarden rubrieken bij uitschrijving naast de leeftijd ook de hoogte moeten vermelden.  
Er wordt een voorstel uitgewerkt voor het springforum in september waarbij de wijziging in zou moeten 
gaan op 1 januari 2016. 
 
Harnachement 
 
Er is in het forum lang gepraat over de toegestane bitten voor de klasse t/m M springen. Vanaf de 
klasse Z geldt immers het FEI-reglement en dit wil men zo laten.  

Het forum is niet tegen de scherpere bitten met een hefboomwerking (gebroken Pelham en Pessoabit) 
mits hier maar goed mee om wordt gegaan. Hier ligt nog een grote taak voor de springinstructie want 
er veel onwetendheid over de werking van bitten en hoe deze gebruikt moeten worden. 
Het is niet haalbaar om alleen de trens toe te staan. Dit zou kunnen leiden tot onveilige situaties in 
bijvoorbeeld het geval van een sterke pony met een kleine ruiter die in dat geval geen enkele controle 
heeft. 
 
Er is veel discussie tussen ruiters en officials of een bit wel of niet mag. Een tip aan de officials is om 
een kopie te maken van de lijst met toegestane bitten en de ruiters aan laten wijzen waar zijn bit staat. 
Als deze er niet tussen staat dan is het betreffende bit ook niet toegestaan.  
 
De wijzigingssuggesties die worden gedaan: 

 lengte van de schaar van een Pelhambit beperken en gebruik van het vorkje beschrijven 

 ongebroken Pelham ook toestaan  

 alleen kinketting toestaan bij een Pelham als deze bekleed is door rubber of leer (geen tape) 

 de toegestane bittenlijst aanvullen met enkele nieuwe bitten die nu ook in de dressuurlijst zijn 
opgenomen. 

 Er zullen tekeningen van de toegestane neusriemen in het reglement worden opgenomen. 
Daarnaast zal toegevoegd worden dat maar het 1 neusriem gereden mag worden.  

Ook deze voorgestelde wijzigingen zullen uitgewerkt worden en in september in het springforum 
worden besproken. 



 

Daarnaast zijn er diverse vragen en suggesties vanuit het veld besproken: 

 Samenvoegen van categorieën  en handicapregeling: Het samenvoegen van categorieën gaat 
voor op het samenvoegen van klassen. Zo is dit in het reglement vastgesteld en dit wijzigt 
niet. Op het moment dat tijdens de selectie of kampioenschap anders gehandeld wordt dan 
moet dit in het selectie/kampioenschapsreglement worden aangekondigd.  

 Er wordt een werkgroep Deregulering op verzoek van de Ledenraad ingesteld. Deze 
werkgroep zal echter meer de algemene lijn voorstellen en de uitwerking aan de fora 
overlaten. De werkgroep kan immers  geen wijzigingen in  de sportreglementen aanbrengen.  
Het springforum wil echter nauw betrokken blijven bij de voorstellen. 
 

 Ponyrubrieken voor 18+ ruiters. Het springforum volgt het advies welke uit de bijeenkomst met 
de ponystamboeken is gekomen. Er zullen geen speciale rubrieken voor deze groep komen 
maar ze kunnen wil in de klasse BB bij de paarden starten. De hoogte is dan maximaal 90 cm 
waarmee al grotendeels aan de behoefte is voldaan omdat er nauwelijks hoger wordt 
gesprongen door deze groep. Aan de ponystamboeken is gevraagd om hun achterban 
hierover te informeren. 
 

 Rubrieken onder de klasse B. Het forum vindt dat de BB goede parcoursen zijn voor het 
opleiden van jonge paarden en wedstrijdorganisaties hier steeds naar terug zullen grijpen. Het 
forum stelt voor om een BB80 en een BB90 officiëler te maken. Geen startpas, geen 
registratie maar wel altijd opmaak van een klassement en prijzen. In de volgende vergadering 
komt er een concreet voorstel voor de reglementswijzigingen Ook de vraag of het BB-speciaal 
als toelatingseis kan gelden in plaats van een winstpunt in dressuur moet nog nader 
onderzocht worden. Niet overal in het land is er belangstelling voor het BB-speciaal. 
 

 Er is een werkgroep ingesteld die de verschillen tussen de KNHS-springreglementen en de 
FEI-springreglementen in kaart gaat brengen. Deze werkgroep zal de verschillen voorleggen 
aan het springforum. Het springforum gaat vervolgens beslissen op welke punten de KNHS 
het springreglement eventueel aan zou moeten passen. Vereenvoudiging en deregulering is 
hierbij de rode draad. 
 

 De tarieven die in rekening gebracht worden voor de inschrijving voor een internationale 
wedstrijd zullen door de KNHS herberekend worden. Een mogelijke andere tariefstelling zal in 
november aan de Ledenraad worden voorgelegd ter goedkeuring. 

Tot slot hebben het Springforum en de Technische Commissie springen beide de zorg uitgesproken 
over de kwaliteit van rijden in het land. Om internationaal onze goede positie te kunnen behouden als 
producent van goed geschoolde springpaarden moet er iets gebeuren aan de opleidingen voor 
instructeurs. Gedachten zijn hierover uitgewisseld. In het springforum van september sluit afdeling 
opleidingen aan om samen verder te komen. 

 


