Verslag springforum 23 november 2015
Het springforum kwam op maandag 23 november voor de vijfde keer in 2015 bij elkaar. De
belangrijkste bespreekpunten waren de reglementswijzigingen die per 1 april 2016 ingaan en het
project deregulering.
Deregulering
Het projectteam deregulering heeft veel onderzoek gedaan hoe de sport toegankelijker gemaakt kan
worden. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van het vrijgeven van de wedstrijdtarievenlijst en de
wedstrijdkalender? Ook kan er gedacht worden aan minder officials op een bepaald soort wedstrijden.
En willen we van alle wedstrijden de resultaten registreren? Het springforum heeft over een aantal
zaken discussie gevoerd en het advies gegeven om op bepaalde vlakken te blijven reguleren om de
kwaliteit van de sport te beschermen. De adviezen van het forum worden meegenomen in het
ledenberaad waar hierover gesproken wordt met afgevaardigden uit de regio’s.
Reglementswijzigingen
Er is in het springforum lang gediscussieerd over voorgestelde reglementswijzigingen. Het doel is om
de reglementen eenvoudiger en korter te maken. De sport moet toegankelijker worden. Om deze
reden is de klasse BB eenduidiger gemaakt en een officiële rubriek geworden waar men, zonder dat
men een startpas hoeft te hebben toch voor de prijzen kan rijden. De wijzigingen voor wat betreft
harnachement, hulpmiddelen en jonge paarden zijn in samenspraak met de Technische Commissie
springen tot stand gekomen.
De belangrijkste wijzigingen die per 1 april zullen worden ingevoerd zijn:
Klasse BB
-

-

De klasse BB wordt op dezelfde wijze verreden als de klasse B (stijlbeoordeling, prijzen enz.).
De regels die gelden voor de klasse B gelden dus ook voor de klasse BB behalve dat in de BB
geen startpas nodig is, resultaten in de BB worden niet geregistreerd en organisaties betalen
geen wedstrijdafdracht aan de KNHS. Ook de dressuurwinstpunt is niet nodig om in het BBspringen te mogen starten.
Combinaties die in de klasse B niet meer voor de prijzen mogen uitkomen mogen ook in de
klasse BB niet voor de prijzen meedoen. HC mag wel.
Voor pony’s is de klasse BB 10 cm lager dan de klasse B. Voor paarden is er een BB80 en een
BB90. Een organisatie mag zelf kiezen wat men uitschrijft en maakt dit kenbaar in het
vraagprogramma.

Jonge Paarden
Regels voor jonge paarden rubrieken worden gewijzigd per 1 januari 2016.
-

-

4-jarige paarden mogen in de periode van 1 januari tot 1 april uitsluitend op wedstrijden
uitgebracht worden in de klasse BB en dan niet voor de prijzen (dus alleen HC).
Indien er een rubriek voor jonge paarden wordt uitgeschreven is de hoogte voor de 4-jarigen:
4-jarigen in de periode van 1 april tot 1 juni maximaal 0.90m
4-jarigen in de periode van 1 juni tot 1 augustus maximaal 1.00m
4-jarigen in de periode vanaf 1 augustus maximaal 1.10m
Rubrieken voor jonge paarden van de leeftijd van 4 en 5 jaar zijn niet meer voor winstpunten.
Rubrieken voor jonge paarden van de leeftijd van 6 en 7 jaar zijn nationaal en internationaal
wel voor winstpunten.

Harnachement en hulpmiddelen
- Het ongebroken pelhambit wordt ook toegestaan. De lengte van de schaar van een pelhambit
mag maximaal 15 cm zijn.
- Bont onder een neusriem is toegestaan. Een bontje over de neusriem (blinker, vaak met als
doel om het zicht van het paard te ontnemen) is niet toegestaan.

-

De maximale lengte van sporen wordt 40mm gemeten van de laars tot het uiteinde van de
spoor. Dit is voor paarden en pony’s gelijk getrokken en is nu ook gelijk aan de internationale
regels.
- De toegestane neusriemen worden uitgebreid met de zogenaamde Micklem en Dyon.
Tekeningen van de toegestane neusriemen en bitten zullen worden gepubliceerd.
Overwogen wordt om de regels voor wat betreft het gebruik van hartslagmeters, bodybandage en
helmcamera’s in het Algemeen Wedstrijdreglement op te nemen zodat deze gelden voor alle
disciplines.
Overige wijzigingen
 Het wordt duidelijker onder welke omstandigheden een springrubriek opgesplitst moet worden in 2
klassementen:
Bij alle rubrieken op categorie 2 en 3 wedstrijden moet opgesplitst worden bij meer dan 52
deelnemers met uitzondering van de rubriek 1.40m of 1.50m.
Op categorie 1 wedstrijden moet t/m de klasse M opgesplitst worden bij meer dan 52
deelnemers
 Wijziging in het soort parcoursen
- In de BB en B is het toegestaan om alle varianten van het 2 fasen parcours toe te staan.
 Het gebruik van de zweep wordt uitgebreider beschreven zodat het voor deelnemers en juryleden
duidelijker is wat wel en niet is toegestaan.
 Bloed op het paard. In alle gevallen van bloed op het paarden (mond, sporen enz) zal uitsluiting
volgen.
Tevens is er door een werkgroep een uitgebreid document gemaakt waarbij de verschillen tussen het
FEI springreglement en het KNHS springreglement in beeld zijn gebracht. Het springforum is volledig
akkoord gegaan om de voorgestelde wijzigingen van de werkgroep over te nemen.
Het totale overzicht van de reglementswijzigingen zal begin 2016 worden gepubliceerd op de website
van de KNHS.
Overige zaken die in het springforum zijn besproken
Categorie 1 wedstrijdorganisaties hebben moeite met het vinden van juryleden. Na inventarisatie zal
blijken of dit aanleiding is voor het opleiding van een nieuwe groep categorie 1 juryleden.
Er wordt een opleiding gestart voor parcoursbouwers springen. De inhoud van deze nieuwe opleiding
zal in het volgende forum worden besproken.
Volgende vergadering
Het springforum heeft er voor gekozen om in 2016 in totaal 6 maal bijeen te komen in plaats van 4
maal. Er is specifiek ruimte gecreëerd om bepaalde onderwerpen langduriger te bespreken. De eerst
volgende vergadering van het springforum zal gehouden worden op 8 februari 2016.
Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem
contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het
springforum. Hier vind je meer informatie over de verschillende fora.

