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Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de Regio- en/ of KNHS-

kampioenschappen vast. De voorwaarden zijn aanvullingen/ afwijkingen op de reglementaire 

wedstrijdbepalingen. Waar paard staat wordt ook pony bedoeld tenzij specifiek anders is beschreven. 

 

Op de KNHS-outdoorkampioenschappen (Hippiade) worden de volgende Kampioenschappen verreden: 

 

  Paarden   Pony's    
    Cat A/B Cat C Cat D/E 

Springen B x x x x 

Springen L x x x x 

Springen M x   x x 

Springen Z x   x x 

Springen ZZ x     x 

Dressuur B x x x x 

Dressuur L1 x x x x 

Dressuur L2 x x x x 

Dressuur M1 x     x 

Dressuur M1/M2    x x   

Dressuur M2 x      x  

Dressuur Z1 x     x 

Dressuur Z1/Z2     x   

Dressuur Z2 x     x 

Dressuur ZZ-Licht x 
   

Verenigingskampioenschap x x 
 
x x 

   
 

 

 

  Paarden Pony's 

    

Cat A/B en 1 C 
(bij zestal 2 C) Cat B, C, D en E 

Klasse L viertal x x x 

Klasse L zestal x x x 

Klasse M viertal x                   x 

Klasse M zestal x   x 

Klasse Z viertal x 
 

x 

Klasse Z zestal 
Klasse ZZ viertal 
Klasse ZZ zestal 

x    x 

x   

x   

Kür M/Z/ZZ viertal 
M/Z/ZZ in 

handicap 
M/Z in handicap 

 

Bij weinig deelname kan in de afdelingsdressuur de handicapregeling worden toegepast, conform artikel 140 van 
het Wedstrijdreglement Dressuur.  
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Algemene Bepalingen 

 

1. Deelname aantal paarden 

Het aantal te starten paarden per deelnemer tijdens regiokampioenschappen wordt door de regio bepaald in het 

vraagprogramma.  

Aan de KNHS-kampioenschappen mag een deelnemer per discipline per kampioenschapsrubriek slechts met één 

paard deelnemen met een maximum van twee paarden per discipline. Indien een deelnemer zich tijdens de 

regionale selecties met meerdere paarden geselecteerd heeft, dient hij te kiezen met welk paard aan de KNHS-

kampioenschappen zal worden deelgenomen.  

 

Deelname aantal pony’s 

Het aantal te starten pony’s per deelnemer tijdens regiokampioenschappen wordt door de regio bepaald in het 

vraagprogramma. 

Aan de KNHS-kampioenschappen mag een deelnemer per discipline per kampioenschapsrubriek slechts met één 

pony deelnemen met een maximum van twee pony’s per discipline. Indien een deelnemer zich tijdens de 

regionale selecties met meerdere pony’s geselecteerd heeft, dient hij te kiezen met welke pony aan de KNHS-

kampioenschappen zal worden deelgenomen. 

 

2. Deelname klasse / rubriek 

Een deelnemende combinatie dient op de KNHS-kampioenschappen te starten in de klasse waarin men zich bij 

het Regio-kampioenschap geselecteerd heeft.  

 

Springen 

Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klassen Z en ZZ.  Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L als de klasse ZZ. Tevens is een 

deelnemer/amazone die in de periode tussen 1 april 2018 tot aan het regiokampioenschap deelnam aan een 

senioren kampioenschap in de klasse 1.50 m of hoger uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-

kampioenschap t/m de klasse ZZ-springen.  

 

Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor pony’s deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klassen Z en ZZ.  Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse L als de klasse ZZ. 

 

Dressuur 

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger.  Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse L1  als de klasse Z2 en hoger. 

 

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor pony’s deel 

te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger.  Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse L1  als de klasse Z2. 

 

Ruiters die deelnemen aan de kampioenschappen vanaf de klasse ZZ-Zwaar alsook deelnemers aan de 

kampioenschappen voor Junioren en Young Riders mogen tijdens de kampioenschappen t/m de klasse ZZ-Licht 

deelnemen aan maximaal  twee kampioenschapsrubrieken per discipline en tijdens de kampioenschappen vanaf 

de klasse ZZ-Zwaar deelnemen aan maximaal twee kampioenschapsrubrieken per discipline. 

 

Childrencombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Children, zijn startgerechtigd in de klasse Z1 (of 
hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS Kampioenschappen. 
 
Juniorencombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Junioren, zijn startgerechtigd in de klasse Z2 (of 
hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen 
 
Young Ridercombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Young Riders, zijn startgerechtigd in de 
klasse ZZ-Licht (of hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen 
tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen. 
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Een combinatie mag tijdens selectiewedstrijden en KNHS-kampioenschappen slechts in 1 klasse uitkomen. Per 

seizoen dient een combinatie te kiezen aan welk kampioenschap wordt deelgenomen. Wanneer een combinatie 

deelneemt / heeft deelgenomen aan selectiewedstrijden Subtop of aan selectiewedstrijden in de regio en/of 

regiokampioenschappen is het niet meer toegestaan om deel te nemen aan de kampioenschappen voor Junioren 

of Young Riders datzelfde seizoen. Wanneer een combinatie deelneemt / heeft deelgenomen aan een 

kampioenschap Junioren of Young Riders is het voor die combinatie niet toegestaan deel te nemen aan 

selectiewedstrijden Subtop of aan selectiewedstrijden in de regio en/of aan het regiokampioenschap.  Een 

combinatie mag tijdens de selectiewedstrijden en het KNHS-kampioenschap alléén uitkomen in de hoogste 

klasse waarin/ het hoogste niveau waarop de combinatie in het lopende seizoen voorafgaand aan het KNHS-

kampioenschap uitgekomen is.  Voor Children-, Junioren- en Young Riders combinaties evenals voor combinaties 

die uitkomen in de Paradressuur, geldt dat zij per seizoen moeten kiezen aan welk kampioenschap zij 

deelnemen.  

 

Een deelnemer/amazone die in het desbetreffende seizoen deelneemt aan een kampioenschap in de Zware Tour 

is uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap t/m de klasse ZZ-Licht. 

 

3. Startgerechtigheid 

Een combinatie mag tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen slechts in één klasse per discipline uitkomen. 

Dit is de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 april 2018 tot 

aan het regiokampioenschap uitgekomen is. Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau (met uitzondering 

van deelname aan jonge paardenrubrieken) voorafgaand aan het Regiokampioenschap is niet toegestaan. 

Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor reglementaire, onreglementaire en 

hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op de kampioenschappen. Uitzondering voor een 

combinatie op het verplicht starten in de hoogste klasse  zijn combinaties die verplicht moeten degraderen. Zij 

moeten tijdens de (selecties voor) Regio- en/of KNHS-kampioenschappen uitkomen in de klasse waarnaar zij 

gedegradeerd zijn.  

Verder zijn uitgezonderd combinaties bij de paarden die uitgekomen zijn in de klasse/rubrieken 1.40/1.45m en 

combinaties die bij de pony’s uitgekomen zijn in parcoursen hoger dan ZZ.  Deze combinaties zijn tijdens de 

Regio- en/of KNHS-kampioenschappen startgerechtigd in de klasse ZZ. 

 

4. Onterecht starten 

Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap, zal 

de KNHS de deelnemer per overtreding (administratief verzuim) een administratieve heffing opleggen zoals 

vermeld in de Wedstrijdtarievenlijst. Tevens wordt het resultaat van het betreffende Regio- en/of KNHS-

kampioenschap door de KNHS geschrapt (dat betekent; inleveren “titel”) en eventueel behaalde prijzen en/of 

onderscheidingen vervallen aan de wedstrijdorganisatie. 

 

5. Per paard één ruiter in dezelfde discipline,  

Op Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen mag een paard slechts door één deelnemer in dezelfde discipline 

worden gestart.  

Op Regio- en/of KNHS-kampioenschappen mag een pony door maximaal twee deelnemers in dezelfde discipline 

worden gestart. Het maximum aantal toegestane starts, opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement artikel 

40 lid 3 a en b, geldt daarbij onverkort. 

Het is toegestaan dat een pony bij zowel de paarden als bij de pony’s in dezelfde discipline uitkomt op 

kampioenschappen mits dit met een andere deelnemer is.  

 

6. Wildcards voor A-kaderleden pony’s 

Aan ponycombinaties dressuur en springen die zijn opgenomen in het A-kader wordt een wildcard voor deelname 

aan de KNHS-kampioenschappen toegekend.  

Het verstrekken van wildcards heeft geen invloed op het aantal combinaties dat door de Regio’s naar de KNHS-

kampioenschappen mogen worden afgevaardigd. Combinaties die een wildcard ontvangen, mogen wel 

deelnemen aan Regio-kampioenschappen. Het behaalde resultaat op het Regio-kampioenschap is in dat geval 

op geen enkele wijze van invloed op de startgerechtigdheid van deze of een andere deelnemer tijdens de KNHS-

kampioenschappen. 

De wildcard is combinatiegebonden. Uitsluitend combinaties die zijn opgenomen in het A-kader mogen starten 

tijdens de KNHS-kampioenschappen op deze wildcard. Wanneer de deelnemer zich in dezelfde rubriek tijdens 

het Regio-kampioenschap met een andere pony heeft geselecteerd moet hij/zij kiezen met welke pony hij/zij op 

de KNHS-kampioenschappen wil starten. Indien er wordt gekozen voor de pony waarmee de deelnemer is 
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opgenomen in het A-kader, vervalt de plaats op de afvaardigingslijst van de Regio. De eerste reserve mag dan 

komen. Indien er wordt gekozen voor de andere pony dan vervalt de wildcard en neemt de deelnemer zijn/haar 

plaats in met het aantal combinaties dat door de Regio mag worden afgevaardigd. Wanneer de gekozen pony om 

medische redenen niet deel kan nemen of verkocht wordt, mag de andere A-kader pony als reserve ingezet 

worden. 

 

7. Inschrijvingen 

Deelnemers, die zich tijdens de Regio-kampioenschappen hebben geselecteerd voor deelname aan het KNHS-

kampioenschap moeten door het Regiosecretariaat volgens de overeen gekomen procedure ingeschreven 

worden. De inschrijving moet bij voorkeur plaatsvinden direct na afloop van het Regio-kampioenschap en 

tenminste achttien dagen voor het betreffende KNHS-kampioenschap door de afdeling evenementen van de 

KNHS ontvangen zijn. 

 

Startverbod 

Voor combinaties, die door de Regio worden afgevaardigd naar de KNHS-kampioenschappen, geldt op de dag 

van het desbetreffende KNHS-kampioenschap een startverbod. Wanneer achteraf blijkt dat een combinatie op die 

dag aan een andere wedstrijd heeft deelgenomen, kan hiervan opgave worden gedaan bij de Aanklager van de 

KNHS. Het behaalde resultaat wordt geschrapt en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen vervallen 

aan de wedstrijdorganisatie. 

 

8. Afvaardiging 

Het aantal per rubriek af te vaardigen combinaties wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld. Het aantal 

combinaties dat een Regio per rubriek mag afvaardigen wordt met behulp van een verdeelsleutel door de KNHS 

bepaald.  

 

Voor de klasse ZZ-springen paarden geldt dat één op de vier gestarte deelnemers aan het Regio-kampioenschap 

afgevaardigd mogen worden naar de KNHS-kampioenschappen.  

 

Voor de klasse B springen paarden geldt dat de nummers 1, 2 en 3 van het regiokampioenschap worden 

afgevaardigd. Voor de klasse B springen pony’s cat. A/B geldt dat de kampioen van het regiokampioenschap 

wordt afgevaardigd. Voor de klasse B springen pony’s cat. C geldt dat de kampioen van het regiokampioenschap 

wordt afgevaardigd. Voor de klasse B-springen cat. D/E geldt dat de kampioen en de reservekampioen van het 

regiokampioenschap worden afgevaardigd. 

 

Bij het individuele springen kunnen alleen de combinaties die met maximaal 16 strafpunten in het eerste parcours 

hebben afgelegd tijdens het regiokampioenschap waarover de afvaardiging wordt bepaald, afgevaardigd worden 

naar het KNHS-kampioenschap in deze discipline.  

  

Bij de individuele dressuur kunnen alleen de combinaties die minimaal een gemiddelde score van 60% hebben 

behaald over de proef/de proeven waarover de afvaardiging  wordt bepaald tijdens het Regio-kampioenschap, 

afgevaardigd worden naar het KNHS-kampioenschap in deze discipline.  

Het klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. Indien tijdens de Regio-

kampioenschappen sprake is van een finale voor de dressuurrubrieken dienen hierin minimaal het aantal 

combinaties te starten die afgevaardigd worden naar de KNHS-kampioenschappen. 

 

Voor het vaststellen van het aantal combinaties wordt 1 juni (outdoor) en 1 december (indoor) als peildatum 

gehanteerd.  

 

9. Prestatiepunten 

Per rubriek is in het vraagprogramma aangegeven voor welk parcours/ welke proef winst- en verliespunten 

kunnen worden behaald.  

 

10. Verenigingskampioenschap en afdelingsdressuur 

 

Verenigingskampioenschap 

Het verenigingskampioenschap bestaat uit het rijden van een individuele dressuurproef, door vier combinaties en 

het afleggen van een springparcours door vier combinaties waarvan alle resultaten voor de einduitslag worden 

meegeteld.  
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Algemeen: 

1. Alle door de vereniging in te zetten combinaties dienen tot deze vereniging te behoren; 

2. Iedere ruiter mag slechts met één paard starten en maximaal éénmaal in elk onderdeel van het 

verenigingskampioenschap; 

3. De combinaties moeten in het bezit zijn van een startpas 

4. Een paard mag slechts door één ruiter worden gestart en maximaal éénmaal in elk onderdeel van het 

verenigingskampioenschap, een pony mag door twee ruiters worden gestart maar door iedere ruiter 

maximaal éénmaal in elk onderdeel van het verenigingskampioenschap. 

5. Iedere deelnemende combinatie dient startgerechtigd te zijn in de klasse waarin wordt deelgenomen. De 

stand op de datum waarop het regiokampioenschap is verreden is bepalend. In alle gevallen is promotie 

na het regiokampioenschap toegestaan zonder startgerechtigheid op de Hippiade te verliezen. 

6. Een combinatie mag tijdens een Regio- en/of KNHS-kampioenschap alleen starten in de hoogste klasse 

waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 april 2017 2018tot aan het 

regiokampioenschap uitgekomen is. Uitzondering voor een combinatie op het verplicht starten in de 

hoogste klasse  zijn combinaties die verplicht moeten degraderen. Zij moeten tijdens de Regio- en/of 

KNHS-kampioenschappen uitkomen in de klasse waarnaar zij gedegradeerd zijn. 

7. Verenigingen mogen maximaal vier reservecombinaties per onderdeel opgeven; 

8. Uitsluitend de voor sluitingsdatum van inschrijving opgegeven 4 reservecombinaties mogen worden 

ingezet. 

 

Dressuur 

1. Per vereniging mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B-

dressuur en ten hoogste de klasse M1-dressuur. 

2. De combinaties moeten een dressuurproef afleggen overeenkomstig de klasse waarin ze startgerechtigd 

zijn. 

Springen 

1. Per vereniging mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B-

springen en ten hoogste de klasse M-springen. 

2. De combinaties moeten een springparcours afleggen overeenkomstig de klasse waarin ze 

startgerechtigd zijn. 

 

Afdelingsdressuur 

Vier- en zestallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig van dezelfde vereniging, dezelfde Kring of 

dezelfde Regio. Het deelnemende viertal dient tijdens de KNHS-kampioenschappen te starten in de klasse waarin 

zij tijdens het Regio-kampioenschap zijn gestart en door de Regio zijn afgevaardigd.  

Algemeen: 

1. Maximaal één ruiter, één paard of één combinatie uit een vier- of zestal mag deelnemen in een ander 

vier- of zestal uit dezelfde vereniging, dezelfde Kring of dezelfde Regio. 

2. Bij de klasse-indeling wordt uitgegaan van het puntensysteem, waarbij per combinatie, die deel uitmaakt 

van een vier- of zestal, een aantal punten wordt toegekend. Het totaal van deze punten is bepalend voor 

de klasse waarin moet worden gestart, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het Wedstrijdreglement 

Dressuur. 

3. Bij minder dan vier vier-/ zestallen per rubriek kan de handicapregeling worden toegepast. 

 

Kampioenschap Viertallen Kür op Muziek klasse M/Z/ZZ Paarden en klasse M/Z Pony’s 

De deelnemende viertallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig uit dezelfde Regio. Iedere Regio 

mag maximaal één viertal afvaardigen voor dit kampioenschap. Maximaal één deelnemende combinatie per 

viertal mag hoger geklasseerd zijn dan ZZ-Licht-dressuur. 

  

Selectievoorwaarden 

 

1. Tijdens Regio-kampioenschappen moet men zich selecteren voor deelname aan de KNHS-

kampioenschappen 

2. Alle combinaties uit de Kring moeten de gelegenheid krijgen zich te selecteren voor de Regio-

kampioenschappen met inachtneming van de inschrijftermijn.  

3. Selectiewedstrijden voor de outdoor kampioenschappen dienen outdoor verreden te worden. 
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4. De Regio-kampioenschappen kunnen worden gehouden uiterlijk drie weken en niet meer dan  negen 

weken voorafgaand aan het tijdstip van de KNHS-kampioenschappen voor de betreffende rubriek. In 

overleg met de KNHS kan hiervan afgeweken worden. 

5. Selectiewedstrijden voor de Regio-kampioenschappen mogen worden gehouden van 1 mei tot drie 

weken voor de Regio-kampioenschappen. 

6. Er mogen maximaal zes selectiewedstrijden per Kring worden georganiseerd waarvan maximaal vier 

selectiewedstrijden mogen tellen (per klasse waarin men is gestart). 

7. Combinaties die zich hebben geselecteerd voor deelname aan Regio-kampioenschappen en die het 

maximale aantal winstpunten in hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op de Regio-

kampioenschappen mits men vóór de Regio-kampioenschappen niet promoveert. Deze combinaties 

mogen tussen selectiewedstrijden en Regio-kampioenschappen niet voor promotie aan reguliere 

wedstrijden deelnemen. 

Combinaties die zich tijdens Regio-kampioenschappen selecteren voor deelname aan KNHS-

kampioenschappen mogen tussentijds promoveren met behoud van startgerechtigdheid voor de KNHS-

kampioenschappen in de klasse waarin men zich tijdens de Regio-kampioenschappen heeft 

geselecteerd. 

8. Een deelnemer kan per seizoen slechts voor 1 regio op regiokampioenschappen voor paarden  

uitkomen. 

Een deelnemer kan per seizoen slechts voor 1 regio op kampioenschappen voor pony’s uitkomen. 

 


