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Datum Vrijdag 24 augustus 2018  

Accommodatie: 
Nationaal Hippisch Centrum 
De Beek 125 
3852 PL  ERMELO 

Secretariaat: KNHS-Afdeling Eventmanagement 

Tel: 0577 – 408 390 

E-mail: eventmanagement@knhs.nl 

Wedstrijdnummer(s): W031298 
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Kampioenschappen 

 
 
Klasse indeling 
Klasse I 36 km  
Klasse II 66 km 
Klasse III 102 km 
 
 
Rubriek 1  
klasse I  
Afstand  :  36 km  
Inschrijfgeld :  € 35,00  
Start   :  individueel om de 3 minuten  
Startvolgorde  :  wordt bepaald door de KNHS  
Prijzengeld  :  €100, €75, €60, €50, €40 e.v. €40  
Klassement wordt opgemaakt op basis van het Wedstrijdreglement Endurance versie 2018. Kampioen 
is de combinatie die als eerste geplaatst is in het eindklassement. In geval van ex-aequo wordt  
artikel 618 van het wedstrijdreglement Endurance toegepast.  
 
Rubriek 2  
klasse 2  
Afstand  :  66 km  
Rondes  :  ronde 1: 36 km, ronde 2: 30 km  
Inschrijfgeld  :  € 40,00  
Start   :  massastart  
Vetgate  :  40 minuten  
Prijzengeld  :  €100, €75, €60, €50, €40 e.v. €40  
Klassement wordt opgemaakt op basis van het Wedstrijdreglement Endurance versie 2018. Kampioen 
is de combinatie die als eerste geplaatst is in het eindklassement. In geval van ex-aequo wordt  
artikel 618 van het wedstrijdreglement Endurance toegepast.  
 
Rubriek 3  
klasse 3  
Afstand  :  102 km  
Rondes  :  ronde 1: 36 km, ronde 2: 36 km, ronde 3: 30 km.  
Inschrijfgeld  :  € 45,00  
Start   :  massastart  
Vetgate  :  2 x 40 minuten  
Prijzengeld  : €100, €75, €60, €50, €40 e.v. €40   
Klassement wordt opgemaakt op basis van het Wedstrijdreglement Endurance versie 2018. Kampioen 
is de combinatie die als eerste geplaatst is in het eindklassement. In geval van ex-aequo wordt  
artikel 618 van het wedstrijdreglement Endurance toegepast.  
 
Bijzonderheden:  
 Voor alle kampioenschapsrubrieken geldt dat de nummers 1 t/m 3 worden gehuldigd. Overige prijzen 

worden uitgereikt aan de hoogst geplaatste combinaties per klasse in de individuele rubrieken in een 
verhouding van één prijs per vier gestarte deelnemers.  

 Per rubriek verschijnen de drie best geplaatste ruiters te paard in de ring voor de prijsuitreiking. 
Tenue en optoming conform Wedstrijdreglement Endurance. De overige prijswinnaars kunnen hun 
prijs ophalen bij het secretariaat.  

 De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking.  
 Beslag is aan te raden, maar niet noodzakelijk.   
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Belangrijke informatie 
 

Inschrijven 
 
De conform het Kampioenschapsreglement Endurance 2018 geselecteerde combinaties ontvangen van 
de KNHS een schriftelijke uitnodiging voor deelname aan het kampioenschap. In de uitnodiging wordt 
de inschrijfprocedure bekend gemaakt. 
 
Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden kan door schriftelijk contact op te nemen met het op de 
voorpagina vermeldde secretariaat. 
 
Sluitingsdatum inschrijven:  17  augustus 2018 
Wijzigingen doorgeven tot:  17 augustus 2018 
Startlijst gepubliceerd vanaf:  20 augustus 2018 
 
Het inschrijfgeld dient achteraf per bank voldaan te worden. De deelnemers ontvangen een factuur met 
de betalingsgegevens.  
 
Reservecombinaties worden tot 48 uur voorafgaand aan de wedstrijddag opgeroepen. 
 
 

Dagindeling 
 
Zie www.hippiade.nl  
 

 
Overige informatie 
 
Mogelijkheid tot het reserveren van stallen op het wedstrijdterrein. Kosten zijn € 27.50 per dag. Meer 
informatie en aanvragen kan via eventmanagement@knhs.nl.  
 
Overnachting is mogelijk op het wedstrijdterrein. Informeer naar de mogelijkheden en de kosten via 
eventmanagement@knhs.nl.  
  
Het is toegestaan om een paddock van 3x3m te maken achter de trailer op het parkeerterrein.  
 
Voor overige informatie is vanaf 20 augustus het programmaboekje beschikbaar op www.hippiade.nl.    

http://www.hippiade.nl/
mailto:eventmanagement@knhs.nl
mailto:eventmanagement@knhs.nl
http://www.hippiade.nl/
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Kampioenschapsreglement outdoor 2018 
 

Algemene voorwaarden 
 
1. De voorwaarden in dit reglement zijn aanvullingen op afwijkingen van de reglementaire 

wedstrijdbepalingen.  
2. Alleen KNHS-leden kunnen een startplaats behalen voor het kampioenschap. 
3. Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin de combinatie start op het 

kampioenschap. 
4. Een ruiter/paard mag op het kampioenschap 1 klasse lager starten dan de hoogste klasse waarin 

de betreffende ruiter/paard geklasseerd is. 
5. In de periode van 1 maart tot 1 augustus kunnen combinaties een startplaats voor het 

kampioenschap behalen op door de KNHS goedgekeurde nationale endurancewedstrijden. 
6. De startplaats is combinatie gebonden en alleen geldig in de klasse waarin deze is behaald. 
7. Aan het kampioenschap mag een deelnemer slechts met één paard deelnemen. Indien een 

deelnemer zich met meerdere paarden gekwalificeerd heeft, dient hij te kiezen met welk paard aan 
het kampioenschap wordt deelgenomen. 

8. Een combinatie mag tijdens een KNHS-kampioenschap alleen starten in de hoogste klasse waarin/ 
het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 maart tot 24 augustus 2018 
uitgekomen is. 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 het KNHS-kampioenschap. 

9. In de klasse III wordt een Best Condition prijs uitgereikt. De richtlijnen voor deze prijs worden voor 
de wedstrijd aan de deelnemers kenbaar gemaakt. 

10. In alle gevallen waarin dit reglement en het Wedstrijdreglement Endurance niet voorzien, dan wel 
in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, beslist de 
KNHS. 

 
Selectievoorwaarden 

 
Startplaatsen worden toegekend volgens onderstaande kwalificatievoorwaarden. 
 
Klasse I 

 Combinaties die op de 1e en 2e plaats eindigen in de einduitslag van endurancewedstrijden met 
een afstand van minimaal 30 tot <40 km, krijgen een startplaats op het kampioenschap. De 
betreffende afstand moet op een eendaagse wedstrijd worden afgelegd. 

 Indien tijdens een wedstrijd een korte en een lange afstand in de klasse I wordt uitgeschreven telt 
alleen de lange afstand als kwalificatie voor het kampioenschap. 

 Indien een combinatie reeds een startplaats heeft behaald, tijdens een eerdere wedstrijd, dan is 
er geen extra startplaats te verdienen. Wanneer er reeds een startplaats is behaald of de 
combinatie voldoet niet aan de bepalingen van dit reglement dan komt de betreffende startplaats 
beschikbaar voor de combinatie(s) die daarop volgt/volgen in het klassement van die betreffende 
wedstrijd (dit wil zeggen dat de eerstvolgende combinatie die nog geen startplaats heeft behaald 
en wel aan de eisen voldoet een startplek voor het kampioenschap krijgt). 
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Klasse II 
 Combinaties die op de 1e en 2e plaats eindigen in de einduitslag van endurancewedstrijden met 

een afstand van minimaal 60 tot <80km, krijgen een startplaats op het kampioenschap. De 
betreffende afstand moet op een eendaagse wedstrijd worden afgelegd. 

 Indien tijdens een wedstrijd een korte en een lange afstand in klasse II wordt uitgeschreven telt 
alleen de lange afstand als kwalificatie voor het kampioenschap. 

 Indien een combinatie reeds een startplaats heeft behaald, tijdens een eerdere wedstrijd, dan is 
er geen extra startplaats te verdienen. Wanneer er reeds een startplaats is behaald of de 
combinatie voldoet niet aan de bepalingen van dit reglement dan komt de betreffende startplaats 
beschikbaar voor de combinatie(s) die daarop volgt/volgen in het klassement van die betreffende 
wedstrijd (dit wil zeggen dat de eerstvolgende combinatie die nog geen startplaats heeft behaald 
en wel aan de eisen voldoet een startplek voor het kampioenschap krijgt). 

 
Klasse III 
 Combinaties die op de 1e plaats eindigen in de einduitslag van endurancewedstrijden met een 

minimale afstand van 80 km tot <120 km krijgen een startplaats op het kampioenschap. De 
betreffende afstand moet op een eendaagse wedstrijd worden afgelegd. 

 Indien tijdens een wedstrijd een korte en een lange afstand in klasse III wordt uitgeschreven telt 
alleen de lange afstand als kwalificatie voor het kampioenschap. 

 Indien een combinatie reeds een startplaats heeft behaald, tijdens een eerdere wedstrijd, dan is 
er geen extra startplaats te verdienen. Wanneer er reeds een startplaats is behaald of de 
combinatie voldoet niet aan de bepalingen van dit reglement dan komt de betreffende startplaats 
beschikbaar voor de combinatie(s) die daarop volgt/volgen in het klassement van die betreffende 
wedstrijd (dit wil zeggen dat de eerstvolgende combinatie die nog geen startplaats heeft behaald 
en wel aan de eisen voldoet een startplek voor het kampioenschap krijgt). 
 

 
Aanvullende bepalingen  

1. Indien een combinatie tussen het behalen van de startplaats en het kampioenschap promoveert 
door in de volgende klasse te starten cq. degradeert naar een lagere klasse, dan komt de 
startplaats beschikbaar voor de combinatie die daarop volgt in het klassement van de wedstrijd 
waaruit afvaardiging heeft plaats gevonden. 

2. Als bij controle op startgerechtigheid startplaatsen vervallen worden die aangevuld vanuit de 
klassementen van de wedstrijden waaruit afvaardiging heeft plaats gevonden. 
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Overige bepalingen Hippiade 2018 
 

1. Erkenning reglementen 
Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS en de daarop gepubliceerde wijzigingen. 
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met 
– dit vraagprogramma en de reglementen van de KNHS. 
 

2. Controle startgerechtigdheid 
Na ontvangst van de afvaardiging, controleert de KNHS de startgerechtigdheid van combinaties op de 
bepalingen van het Kampioenschapreglement en de bepalingen van dit vraagprogramma. 
 

3. Aansprakelijkheidsuitsluiting 
Het bestuur van de de organiserende vereniging, de officials alsmede andere dienstdoende personen 
aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere 
eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade voortvloeiend uit ongevallen van 
welke aard of oorzaak dan ook. 
 

4. Controle ongeoorloofde middelen 
Er kan controle op ongeoorloofde middelen plaatsvinden tijdens dit kampioenschap. 
 

5. Startdocumenten 
Er vindt controle op de aanwezigheid en juistheid van wedstrijddocumenten plaats tijdens dit 
kampioenschap.  
 

6. Protesten/Klachten 
Protesten/klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de jury van beroep, 
met inachtneming van de in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement opgenomen bepalingen. 
 

7. Tijdig gereed houden 
Deelnemers dienen zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de start.  
 

8. Optoming/harnachement 
Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat controle op de optoming en het harnachement van 
het paard kan plaatsvinden. Evenals controle op het tenue van de deelnemer. 
 

9. (dier-)geneeskundige hulp/hoefsmid 
De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier-) geneeskundige hulp. De hoefsmid is 
oproepbaar. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan verbonden 
kosten voor rekening van de deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse direct contant te worden 
voldaan. 
 

10. Beeld- en/of geluidsopnamen 
Met de inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de deelnemer de aanwezigheid 
van camera-apparatuur op het wedstrijdterrein/in de route. De KNHS is bevoegd van het evenement 
beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De KNHS heeft het volledige recht op het gebruik van 
de betreffende beelden/opnamen van de deelnemers en de deelnemende paarden. De deelnemers 
hebben geen recht op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband.  
 

11. N.B.  
In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement niet 
voorzien beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met de organisatie. 
 
Raadpleeg voor meer informatie over de Hippiade de website van de KNHS: 

www.hippiade.nl 

 

http://www.hippiade.nl/

