Verslag springforum 4 april 2016
Het springforum kwam op maandag 4 april voor de tweede keer in 2016 bij elkaar. De belangrijkste
bespreekpunten waren het kampioenschapsreglement voor de Hippiade 2016, de stijlbeoordeling
springen en het oppakken van de nieuwe klasse BB springen door de wedstrijdorganisaties.
Daarnaast zijn diverse ingekomen vragen en voorstellen besproken die uit het veld bij het springforum
zijn ingediend.
Wijziging samenstelling forum
Namens Noord Holland zal Janneke Petrie in het springforum plaatsnemen, zij volgt hiermee Marco
de Jong op.
Kampioenschapsreglement Hippiade 2016
Het springforum is akkoord gegaan met het kampioenschapsreglement waarbij de volgende
wijzigingen ten opzichte van vorig jaar worden doorgevoerd:





Het aantal paarden welke een deelnemer mag starten op een kring- of regiokampioenschap zal
vrijgelaten worden. Wil een kring of regio dit toch beperken dan zal men dat in het
vraagprogramma moeten regelen.
Deelnemers mogen op kampioenschappen alleen starten in de hoogste klasse waarin met in het
betreffende seizoen is uitgekomen. Vanaf nu worden resultaten vanuit rubrieken voor jonge
springpaarden hierin niet meer worden meegeteld.
Bij het verenigingskampioenschap worden alle 4 springresultaten meetellen, daarmee komt het
streepresultaat te vervallen.
De finales van de klasse Z en ZZ zullen weer op zaterdag worden verreden. Voor de klassen L en
M zal een 2 manches parcours worden gehouden.. Aangezien het onmogelijk zal zijn om alle
springrubrieken op zaterdag af te werken zal met nog overleg plaatsvinden welke rubrieken op
vrijdag zullen worden verreden.

Zodra het kampioenschapsreglement ook in het dressuurforum is besproken, wordt het gepubliceerd
via de regio’s en knhs.nl.
Stijlbeoordeling springen
Het springforum wil de stijlbeoordeling in de klasse B verbeteren, aangezien er regelmatig vragen over
deze beoordeling aan het springforum worden gesteld. Een werkgroep is hiermee met de KNHS
afdeling Opleidingen aan de slag gegaan. In de vergadering van 4 april heeft zij de hoofdlijnen van
haar plannen besproken met de rest van het springforum. De volgende vergadering van het
springforum (op 13 juni) staat helemaal in het teken van dit onderwerp en dan worden deze plannen
verder besproken.
Nieuwe klasse BB
De nieuwe klasse BB wordt door veel wedstrijdorganisaties uitgeschreven, echter bijna 20% van de
wedstrijdorganisaties organiseert naast het B-springen geen BB-rubriek. Omdat de klasse BB nu een
officiële klasse is en het belangrijk is om voldoende instroom in de springsport te krijgen, is het streven
dat de BB op iedere wedstrijd wordt uitgeschreven. Voor deelnemers is de klasse BB aantrekkelijk
omdat er nog geen startpas nodig is. In tegenstelling tot een oefenrubriek zijn officials tijdens een BBrubriek wel verzekerd door de KNHS. Als een organisatie een verzekering heeft voor de wedstrijd dan
valt een oefenrubriek hier niet onder, deze rubriek maakt immers geen onderdeel uit van de wedstrijd.
De forumleden maken ook melding van wedstrijden die de klasse BB op een goede manier in hun
programma hebben ingepast en dit voorafgaand aan de klasse B later verrijden. Voor een onervaren
B-ruiter kan vooraf een rondje in de BB immers heel nuttig zijn.Meer informatie over de nieuwe klasse
BB is hier te vinden.

Startgerechtigheid 3/4*** eventingruiters in de klasse B springen
Het springforum heeft vragen gekregen over ervaren eventingruiters die in de klasse B-springen voor
de prijzen meerijden, terwijl de klasse B bedoeld is als een beginners- of amateurklasse. Het
springforum besluit dat eventingruiters die in het voorgaande jaar in een 3- of 4- ster eventingwedstrijd
zijn gestart, in het betreffende jaar niet meer voor de prijzen in de klasse B mogen uitkomen. De
KNHS zal hen dat schriftelijk mededelen. Dit wordt jaarlijks per 1/1 getoetst, vanaf heden en met
terugwerkende kracht voor 2015.
Bodybandage
Het springforum besluit dat de bodybandage onderdeel uitmaakt van de optoming en dat hierbij vanaf
de klasse Z de FEI-bepalingen worden gevolgd. De bodybandage mag in het springen dan ook vanaf
de klasse Z, waarbij het jurylid op het voorterrein het paard onder de bodybandage controleert op
doorsporen.
Een val tijdens het springen
Aan het forum is de vraag gesteld waarom een ruiter die een val in het parcours heeft het parcours
moet verlaten en in de ring niet meer mag springen, terwijl hij of zij met het volgende paard of in de
volgende rubriek wel gewoon mag rijden. Moet dit veranderd worden? De reden hiervan is dat direct
na de val een deelnemer wellicht niet de ernst van de val kan inschatten en dus direct daarna niet
mag opstijgen om nog een hindernis te springen. Na enige tijd kan een deelnemer (of begeleider) wel
inschatten of het verantwoord is om door te gaan met een volgend parcours of volgend paard. Het
forum zal dit vooralsnog niet wijzigen.
Helm afnemen tijdens ereronde
Bij prijsuitreikingen, ereronden en tijdens het spelen van het volkslied ziet men nog regelmatig dat
deelnemers hun helm afnemen uit respect naar de organisatie en publiek. Dit is niet toegestaan en er
wordt geadviseerd dat de organisatie of de ringmeester de deelnemers hier vooraf even op
attenderen. De zin uit het springreglement dat deelnemers hun hoofddeksel niet af hoeven te nemen
om te groeten zal dan ook kritisch worden bekeken.
Overleg algemeen wedstrijdreglement
Diverse zaken, zoals vliegennetjes en het gebruik van een hartslagmeters en helmcamera’s, worden
geregeld in het algemeen wedstrijdreglement. Ieder forum geeft hier afzonderlijk haar mening over en
dan wordt dit meegenomen naar de Ledenraad. Het springforum heeft aangegeven graag
rechtstreeks in overleg te gaan met de andere sportfora, zodat vanuit een gezamenlijk contact zoveel
mogelijk een gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden. Voorstel is dat twee leden van het
springforum, het dressuurforum en het eventingforum jaarlijks in oktober bijeenkomen om de
overlappende reglementswijzigingen per 1 april van het volgend jaar met elkaar te bespreken. Dit
voorstel wordt voorgelegd aan de twee andere fora.
Volgende vergadering
De volgende vergadering van het springforum is op 13 juni 2016.
Over het springforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. Daar wordt nagedacht over de sport, worden
nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de
paardensport, dus van instroom tot topniveau. 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.

