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KNHS-Regio:  Noord-Brabant   www.knhsregiobrabant.nl  
 
 
Pony's 
Dressuur, Springen, Afdelingsdressuur, Teamdressuur, Verenigingskampioenschap 
 

Wedstrijdplaats: Nijnsel  

Wedstrijddatum: 13 augustus 2016   

Accommodatie:  Villenbraken 15, 5492ND Sint-Oedenrode 

Vereniging:   KNHS Regio Noord Brabant Verenigingsnr: V31010 

Secretariaat:   Laura Verwijst 

Adres:   Steeuwichtweg 30 - 5406 PP  UDEN 

Tel:   06-23591773 

E-mail:   wsnoordbrabant@gmail.com 

Wedstrijdnummer(s): W000656 

Deelnemers dienen zich via de kring in te schrijven, wijzigingen door te geven en eventueel af te 

melden.  

Zie Hoofdstuk ‘inschrijven’ voor de details van inschrijven. 

 

Paarden 

Dressuur, Springen, Afdelingsdressuur, Teamdressuur, Verenigingskampioenschap 

Wedstrijdplaats: Nijnsel  

Wedstrijddatum: 14 augustus 2016   

Accommodatie:  Villenbraken 15, 5492ND Sint-Oedenrode 

Vereniging:   KNHS Regio Noord Brabant Verenigingsnr: V31010 

Secretariaat:   Laura Verwijst 

Adres:   Steeuwichtweg 30 - 5406 PP  UDEN 

Tel:   06-23591773 

E-mail:   wsnoordbrabant@gmail.com 

Wedstrijdnummer(s): W000656 

Deelnemers dienen zich via de kring in te schrijven, wijzigingen door te geven en eventueel af te 

melden.  

Deelnemers in de klasse ZZ-Licht dressuur dienen zich individueel bij het secretariaat in te schrijven,  

wijzigingen door te geven en eventueel af te melden. 

Zie Hoofdstuk ‘inschrijven’ voor de details van inschrijven. 
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Kampioenschappen 
 
Voor alle kampioenschappen kan de handicapregeling conform artikel 5 van het Algemeen 
Wedstrijdreglement worden toegepast. Dat wil zeggen dat categorieën kunnen worden 
samengevoegd en/of klassen in handicap kunnen worden verreden. De verdeling van de 
kampioenschappen zal bekend gemaakt worden via de startlijst van dit kampioenschap. 
 

Individuele dressuur 
 
Bij de individuele dressuur kunnen alleen de combinaties die minimaal een gemiddelde score van 
60% hebben behaald over de proef / proeven waarover de afvaardiging wordt bepaald tijdens het 
Regiokampioenschap, afgevaardigd worden naar de Hippiade. 
Het klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. Daar waar in dit 
vraagprogramma ‘score’ of ‘gemiddelde’ wordt gebruikt, wordt de gemiddelde score over alle juryleden 
in procenten bedoeld. 
Indien tijdens de Regiokampioenschappen sprake is van een finale voor de dressuurrubrieken zullen 
hierin minimaal het aantal combinaties starten die afgevaardigd worden naar de Hippiade. 
 
Afmetingen wedstrijdring 
t/m M2:  40 x 20 m 
Z1 en hoger:  60 x 20 m 
 
Inschrijfgeld paarden Klasse B:  € 9,00 
Inschrijfgeld paarden Klasse L1 en L2: € 10,00 
Inschrijfgeld paarden Klasse M1 en M2: € 12,00 
Inschrijfgeld paarden Klasse Z1 en Z2: € 13,00 
Inschrijfgeld paarden Klasse ZZ-Licht: € 15,00 
 
Prijzen paarden klasse B:  € 50,00 40,00 25,00 20,00 15,00 regl. volgprijzen € 15,00 
Prijzen paarden klasse L1 en L2: € 60,00 45,00 30,00 25,00 20,00 regl. volgprijzen € 20,00 
Prijzen paarden klasse M1 en M2: € 70,00 50,00 35,00 30,00 25,00 regl. volgprijzen € 25,00 
Prijzen paarden klasse Z1 en Z2: € 90,00 70,00 50,00 35,00 30,00 regl. volgprijzen € 30,00 
Prijzen paarden klasse ZZ-Licht: € 110,00 90,00 70,00 50,00 35,00 regl. volgprijzen € 35,00 
Voor alle prijswinnaars in de 1e proef: Rozetten en geldprijzen 
Aan de kampioen (na 2 proeven) in elke rubriek wordt een kampioensmedaille, kampioenslint en 
kampioensdeken uitgereikt. Voor de 2e en 3e plaats (na 2 proeven) is er een medaille 
 
Inschrijfgeld pony’s Klasse B t/m L2: € 7,00 
Inschrijfgeld pony’s Klasse M1 t/m Z2: € 8,00 
 
Prijzen pony’s klasse B t/m Z2:   
Voor alle prijswinnaars in de 1e proef: Ereprijs en rozetten.  
Aan de kampioen (indien van toepassing na 2 proeven)  in elke rubriek wordt een kampioensmedaille, 
kampioenslint en kampioensdeken uitgereikt. Voor de 2e en 3e plaats (indien van toepassing na 2 
proeven) is er een medaille  
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Pony’s   Klasse B t/m Z1 cat. A t/m E en klasse Z2 cat. C 

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen. 

 Gereden wordt: 1e proef: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 90  
2e proef (overkamping) 6, 10, 14, 18, 22, 26, 91 

 Indien er voor een rubriek meer dan 20 combinaties uitgenodigd worden voor dit kampioenschap 
volgt een overkamping (2e proef) voor min. 25%. Exacte aantal combinaties staat op de startlijst. 
Indien een combinatie afmeldt voor deelname aan de 2e proef wordt hiervoor geen 
reservecombinatie uitgenodigd. 

 Voor rubrieken met 20 of minder combinaties wordt alleen de 1e proef gereden. 

 De behaalde resultaten van de 1e en 2e proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 

 De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. 

 Kampioen is de combinatie met het laagste aantal plaatsingspunten over beide proeven. Bij een 
gelijk aantal plaatsingspunten is het behaalde aantal plaatsingspunten in de 2e proef 
doorslaggevend.  

 Voor rubrieken waarbij 1 proef gereden wordt: Kampioen is de combinatie met de hoogste score 
over de gereden proef. 

 In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Het 
recht gerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op het protocol van 
alle juryleden. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Rijvaardigheid en 
harmonie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. (Artikel 137 lid 8a van het 
Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2013, met wijzigingen verwerkt t/m 2016). Valt er dan nog 
geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is 
toegekend. 

 In geval van ex-aequo klassering in de klasse Z2 voor pony's wordt er eerst gekeken naar de 
totaalwaarde van het punt: “Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheid”, van toepassing op het 
protocol van alle juryleden. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 
“Regelmaat van de gangen en losheid van de beweging”, van toepassing op het protocol van alle 
juryleden. (Artikel 137 lid 8a van het Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2013, met wijzigingen 
verwerkt t/m 2016). Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door 
de voorzitter van de jury (C) is toegekend. 

 Prijsuitreiking in tenue op het erepodium. 

 Bijzonderheden: Indien bij het opmaken van de lijst met af te vaardigen combinaties naar de 
Hippiade blijkt dat er combinaties afgevaardigd kunnen worden die niet deelgenomen hebben 
aan de 2e proef dan komt de 1e combinatie die hiervoor in aanmerking komt uit de ring waarin de 
kampioen van de betreffende klasse de 1e proef gereden heeft. De 2e combinatie komt dan uit 
de andere ring in de betreffende klasse, enz.  

 
Paarden   Klasse B t/m Z1  

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen. 

 Gereden wordt: 1e proef: 5, 9, 13, 17, 21, 25 
2e proef (overkamping) 6, 10, 14, 18, 22, 26 

 Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef:  min. 25%, exacte aantal staat op de startlijst. 
Indien een combinatie afmeldt voor deelname aan de 2e proef wordt hiervoor geen 
reservecombinatie uitgenodigd. 

 De behaalde resultaten van de 1e en 2e proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 

 De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. 

 Kampioen is de combinatie met het laagste aantal plaatsingspunten over beide proeven. Bij een 
gelijk aantal plaatsingspunten is het behaalde aantal plaatsingspunten in de 2e proef 
doorslaggevend.  

 In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Het 
recht gerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op het protocol van 
alle juryleden. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Rijvaardigheid en 
harmonie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. (Artikel 137 lid 8a van het 
Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2013, met wijzigingen verwerkt t/m 2016). Valt er dan nog 
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geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is 
toegekend.  

 Prijsuitreiking in tenue op het erepodium. 

 Bijzonderheden: Indien bij het opmaken van de lijst met af te vaardigen combinaties naar de 
Hippiade blijkt dat er combinaties afgevaardigd kunnen worden die niet deelgenomen hebben 
aan de 2e proef dan komt de 1e combinatie die hiervoor in aanmerking komt uit de ring waarin de 
kampioen van de betreffende klasse de 1e proef gereden heeft. De 2e combinatie komt dan uit 
de andere ring in de betreffende klasse, enz. 

 
 
Pony's en paarden   Z2 en ZZ-Licht Cat. D en E   

 Het kampioenschap wordt verreden over  twee onderdelen. 

 Gereden wordt:  1e proef Z2 cat. DE pony's: 91, Z2 paarden: 30, ZZ-Licht paarden 34. 
2e proef: Kür op Muziek 

 Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: min. 25%, exacte aantal staat op de startlijst. 
Indien een combinatie afmeldt voor deelname aan de 2e proef wordt hiervoor geen 
reservecombinatie uitgenodigd. 

 De behaalde resultaten van alleen de 1e proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 

 De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. 

 Kampioen is de combinatie met het laagste aantal plaatsingspunten over beide proeven. Bij een 
gelijk aantal plaatsingspunten is het behaalde aantal plaatsingspunten in de 2e proef (Kür) 
doorslaggevend.  

 In geval van ex-aequo klassering in de klasse Z2 en ZZ Licht voor paarden (1e proef) wordt er 
eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Het recht gerichte, ontspannen en in 
aanleuning gaande paard”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. Daarna wordt 
gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Rijvaardigheid en harmonie”, van toepassing op het 
protocol van alle juryleden. (Artikel 137 lid 8a van het Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2013, 
met wijzigingen verwerkt t/m 2016). Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste 
percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend.  

 In geval van ex-aequo klassering in de klasse Z2 voor pony's (1e proef) wordt er eerst gekeken 
naar de totaalwaarde van het punt: “Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheid”, van toepassing op 
het protocol van alle juryleden. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 
“Regelmaat van de gangen en losheid van de beweging”, van toepassing op het protocol van alle 
juryleden. (Artikel 137 lid 8a van het Wedstrijdreglement Dressuur uitgave 2013, met wijzigingen 
verwerkt t/m 2016). Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door 
de voorzitter van de jury (C) is toegekend.  

 In geval van ex-aequo klassering in de Kür op muziek dan geldt het hoogste percentage, dat door 
de voorzitter van de jury voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing 
dan wordt er gekeken naar de totaalwaarde van de ”artistieke presentatie”, van toepassing op het 
protocol van alle juryleden in de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van 
de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek 

 Prijsuitreiking in tenue op het erepodium. 

 Bijzonderheden: Indien bij het opmaken van de lijst met af te vaardigen combinaties naar de 
Hippiade blijkt dat er combinaties afgevaardigd kunnen worden die niet deelgenomen hebben 
aan de 2e proef dan komt de 1e combinatie die hiervoor in aanmerking komt uit de ring waarin de 
kampioen van de betreffende klasse de 1e proef gereden heeft. De 2e combinatie komt dan uit 
de andere ring in de betreffende klasse, enz. 
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Springen 
 
Afmetingenwedstrijdring:  
Hoofdterrein: 80x60m 
Bijterrein: 60x60m 

 
Inschrijfgeld paarden Klasse B:  € 9,00 
Inschrijfgeld paarden Klasse L:  € 10,00 
Inschrijfgeld paarden Klasse M:  € 12,50 
Inschrijfgeld paarden Klasse Z en ZZ: € 15,00 
 
Prijzen paarden klasse B:  € 75,00 60,00 40,00 30,00 20,00 volgprijzen € 15,00 
Prijzen paarden klasse L:  € 90,00 70,00 50,00 35,00 25,00 volgprijzen € 20,00 
Prijzen paarden klasse M:  € 120,00 80,00 65,00 55,00 40,00 volgprijzen € 25,00 
Prijzen paarden klasse Z en ZZ: € 150,00 120,00 80,00 60,00 45,00 volgprijzen € 30,00 
Voor elke rubriek wordt een kampioensmedaille, kampioenslint en kampioensdeken uitgereikt. Voor de 
2e en 3e plaats is er een medaille. Voor de overige prijswinnaars rozetten. 
 
Inschrijfgeld pony’s Klasse B en L: € 7,00 
Inschrijfgeld pony’s Klasse M t/m ZZ: € 8,00 
Prijzen pony’s klasse B t/m ZZ:        
Voor elke rubriek wordt een kampioensmedaille, kampioenslint en kampioensdeken uitgereikt. Voor de 
2e en 3e plaats is er een medaille. Voor de overige prijswinnaars ereprijzen en rozetten. 
 
 
Pony's en paarden   Klasse B Cat. A t/m E   
 Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel. 

 Rijstijlparcours, art. 280.5.c met barrage voor de foutloze deelnemers in het basisparcours 

 De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking. 

 De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. 
 De startvolgorde in de barrage is gelijk aan de volgorde van voorafgaande parcours.  

 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten 
en stijlbeoordeling in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun 
strafpunten en stijlbeoordeling in het basisparcours. In de barrage wordt opnieuw een 
stijlbeoordeling gedaan waarbij het cijfer voor Algemene Verzorging uit de eerste ronde wordt 
overgenomen. Bij een gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze van rijden in de barrage 
bepalend zijn. Valt er dan nog geen beslissing dan zal het puntenaantal in het basisparcours 
bepalend zijn. Is er daarna nog geen beslissing voor de eerste plaats dan zal het cijfer voor wijze 
van rijden in het basisparcours bepalend zijn. 

 Prijsuitreiking te paard! 
 
Pony's en paarden klasse L Cat. A t/m E en Pony's klasse M/Z Cat. C   

 Het kampioenschap wordt verreden over  één onderdeel. 

 Klassiek op tijd, art. 238.2.b met barrage voor de foutloze deelnemers in het basisparcours 

 De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking. 

 De startvolgorde van het basisparcours wordt bepaald door de organisatie. 

 De startvolgorde in de barrage is gelijk aan de volgorde van voorgaand parcours.  

 Bij gelijkheid van strafpunten voor de eerste plaats wordt een barrage op strafpunten en tijd 
verreden. 

 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten 
en tijd in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun strafpunten 
en tijd in het basisparcours. 

 Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: tijd in het basisparcours. 

 Prijsuitreiking te paard!  
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Pony's en paarden   Klasse M, Z en ZZ Cat. DE   

 Het kampioenschap wordt verreden over  één onderdeel. 

 2-manches art. 273.3.a met barrage voor de foutloze deelnemers na 2 manches 

 De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking. 

 De startvolgorde van de 1e manche wordt bepaald door de organisatie 

 Aan de 2e manche mogen de beste 50% van alle gestarte combinaties deelnemen en in elk 
geval alle foutloze combinaties op basis van hun resultaat in de eerste manche. Indien een 
combinatie afmeldt voor deelname aan de 2e manche wordt hiervoor geen reservecombinatie 
uitgenodigd 

 Deelnemers die zijn uitgesloten dan wel vrijwillig de ring hebben verlaten zijn niet startgerechtigd 
in de tweede manche c.q. barrage. 

 De startvolgorde in de 2e manche is omgekeerd aan de volgorde van de voorgaande uitslag.  

 De startvolgorde in de barrage is gelijk aan de startvolgorde van de 2e manche.  

 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst in overeenstemming met hun 
strafpunten en tijd in de barrage.  

 Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar de tijd in de 1e manche. 

 De overige deelnemers, die niet zijn gestart in de barrage, worden geplaatst in overeenstemming 
met het totaal aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de 1e manche.  

 Prijsuitreiking te paard! 
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Verenigingskampioenschap / Clubkampioenschap 
 
Afmeting wedstrijdring: 
Dressuur: 40 x 20 meter 
Springen: 60 x 60 meter 
 
Paarden: 
Inschrijfgeld: €     0,00  per team. 
Prijzen:   
Kampioenslint en kampioensmedaille (bij 
minimaal 4 teams). Voor de overige prijswinnaars 
(en bij minder dan 4 teams) rozetten 

Pony’s: 
Inschrijfgeld: €  0,00 per team. 
Prijzen:   
Kampioenslint en kampioensmedaille (bij 
minimaal 4 teams). Voor de overige prijswinnaars 
(en bij minder dan 4 teams) rozetten 

  
De prijsuitreiking van het verenigingskampioenschap zal niet te paard plaatsvinden. 

 

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

combinaties en het afleggen van een springparcours, door vier combinaties. 
 
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. Alle 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; 
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 
2016 tot 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. 

3. De volgende proeven worden gereden; . B nr. 5, L1 nr. 9, L2 nr. 13, M1 nr. 17. 
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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, zoals beschreven in punt 6 van de algemene bepalingen van dit 

verenigingskampioenschap. 
3. Voor het Verenigingskampioenschap wordt bij de klasse B een Rijstijl zonder barrage (artikel 

280.5.a waarbij geen rijstijlbeoordeling wordt gedaan) en voor de klassen L en M een 
parcours Tabel A zonder barrage, direct op tijd (artikel 238.2.a) verreden. 

 
Uitslagberekening verenigingskampioenschap  
 
Dressuur 
Per vereniging worden de punten, behaald door de vier individuele dressuurcombinaties bij elkaar 
opgeteld. Een individuele dressuurcombinatie die wordt uitgesloten/gediskwalificeerd, krijgt 20 punten 
minder toegewezen dan de combinatie die het laagst werd gewaardeerd van alle andere individuele 
dressuurruiters, die voor het kampioenschap in de betreffende klasse zijn gestart en niet zijn 
uitgesloten/gediskwalificeerd. 
 
Springen 
Het totaal aantal strafpunten (vastgesteld overeenkomstig tabel A/art. 236) van alle spring-combinaties 
van dezelfde vereniging wordt vermenigvuldigd met twee. Dit wordt vervolgens in mindering gebracht 
op het totaal dressuurresultaat van de betreffende vereniging. Bij het B-springen is alleen het 
behaalde resultaat in strafpunten van belang. Er wordt geen stijlwaardering gedaan. Voor wat betreft 
de aftrekpunten bij het springen als onderdeel van het Verenigingskampioenschap geldt, dat een 
combinatie maximaal 40 strafpunten kan behalen. Combinaties, die meer strafpunten behalen of die 
worden uitgesloten/gediskwalificeerd in het parcours, krijgen voor de berekening van de uitslag van 
het kampioenschap 40 strafpunten toegewezen, welke niet zullen worden vermenigvuldigd. 
 
Ex-aequo 
De vereniging met het hoogste totaal aantal punten in het eindklassement is kampioen. Indien twee 
verenigingen met een gelijk aantal punten eindigen, is het totaalresultaat (op basis van de vier beste 
resultaten) dat is behaald bij het onderdeel individuele dressuur doorslaggevend voor het vaststellen 
van de onderlinge plaatsing. Indien de punten nog gelijk zijn, beslist het beste individuele resultaat per 
vereniging bij het onderdeel individuele dressuur. Valt er dan nog geen beslissing dan is het cijfer voor 
het onderdeel het recht gerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard bepalend bij het 
onderdeel individuele dressuur van het beste individuele resultaat van de vereniging. 
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Afdelingsdressuur 
 
Uitgeschreven worden de volgende rubrieken: 
 
Paarden: 
Klasse L 4-tallen 
Klasse M 4-tallen 
Klasse Z 4-tallen 
Klasse ZZ 4-tallen 
Klasse L 6-tallen 
Klasse M 6-tallen 
Klasse Z 6-tallen 
Klasse ZZ 6-tallen 
 

Pony’s: 
Klasse L 4-tallen A/B/C 
Klasse L 4-tallen B/C/D/E 
Klasse L 6-tallen A/B/C 
Klasse L 6-tallen B/C/D/E 
Klasse M 4-tallen C/D/E 
Klasse M 6-tallen C/D/E 
Klasse Z 4-tallen C/D/E 
Klasse Z 6-tallen C/D/E 

 
Paarden: 
Inschrijfgeld: €      0,00   voor 4-tallen 
Inschrijfgeld: €      0,00    voor 6-tallen 
Prijzen:  kampioensmedaille (bij minimaal 
4 teams). Voor de overige prijswinnaars (en bij 
minder dan 4 teams) rozetten 

Pony’s: 
Inschrijfgeld: €   0,00      voor 4-tallen 
Inschrijfgeld: €    0,00     voor 6-tallen 
Prijzen:  kampioensmedaille (bij minimaal 
4 teams). Voor de overige prijswinnaars (en bij 
minder dan 4 teams) rozetten 

 
De prijsuitreiking van het afdelingsdressuur zal niet te paard plaatsvinden. 
 

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

dezelfde Kring of dezelfde Regio. Het deelnemende vier- of zestal 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. 

4. Het deelnemende vier-/zestal dient tijdens de Hippiade te starten in de klasse waarin zij tijdens het 

Regiokampioenschap zijn gestart en door de Regio zijn afgevaardigd.  

5. De proeven die verreden worden zijn 40 - 42 - 44 - 46.  
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Teamdressuur 
 
Afmeting wedstrijdring:  60x20m 
 
Uitgeschreven worden de volgende rubrieken: 
 
Kampioenschap Viertallen Kür op Muziek klasse M/Z/ZZ Paarden  
Kampioenschap Viertallen Kür op Muziek klasse M/Z Pony’s 
 
Paarden: 
Inschrijfgeld: € 0,00  
Prijzen:  kampioensmedaille (bij minimaal 4 
teams). Voor de overige prijswinnaars (en bij 
minder dan 4 teams) rozetten 

Pony’s: 
Inschrijfgeld: € 0,00  
Prijzen:  kampioensmedaille (bij minimaal 4 
teams). Voor de overige prijswinnaars (en bij 
minder dan 4 teams) rozetten 

 
De prijsuitreiking van de viertallen kür op muziek zal niet te paard plaatsvinden. 
 
Algemeen 
1. De deelnemende viertallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig uit dezelfde Regio. 
2. Iedere Regio mag maximaal één viertal afvaardigen voor dit kampioenschap.  
3. Maximaal één deelnemende combinatie per viertal mag hoger geklasseerd zijn dan ZZ-licht 

dressuur. 
4. Dit kampioenschap kan alleen doorgang hebben bij een minimum van vier deelnemende teams 

voor paarden en vier deelnemende teams bij de pony’s. 
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Belangrijke informatie 
 

Inschrijven 
 
Deelnemers dienen zich volgens de op dat moment geldige en door de KNHS erkende wijze van 
inschrijven in te schrijven. Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden kan door schriftelijk contact 
op te nemen met het op de voorpagina vermeldde secretariaat. 
 
Inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld worden aangeleverd per mail. 
Inschrijven voor het verenigingskampioenschap en teamdressuur gaat als volgt: per mail bij het 
wedstrijdsecretariaat van de regio d.m.v. het invullen van het daarvoor beschikbare inschrijfformulier 
op de website van de regio  
 
Sluitingsdatum inschrijven: woensdag 27 juli 2016 
Wijzigingen doorgeven tot: donderdag 11 augustus 2016 15.00 uur 
Startlijst gepubliceerd vanaf: donderdag 4 augustus 2016 
Reservecombinaties kunnen/zullen tot aan het tijdstip van doorgeven van wijzigingen worden 
opgeroepen. 
 
Deelnemers die zich te laat inschrijven en/of te laat betalen, betalen €2,50 (po)/€5,00 (pa) opslag per 
combinatie. 
 
Het inschrijfgeld dient contant op de wedstrijddag te worden betaald. 
 

Dagindeling 
 
Zie website KNHS Regio Noord-Brabant 
www.knhsregiobrabant.nl  
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Kampioenschapsreglement Hippiade 2016  
(Ingaand op 1 april 2016 en geldig tot 1 oktober 2016) 
 

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-outdoor kampioenschappen (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 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 deel te nemen in zowel de klasse L als de klasse ZZ. Tevens is een 

deelnemer/amazone die in de periode tussen 1 april 2016 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.  

 

Dressuur 

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen 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 deel te nemen in zowel de klasse L1  als de klasse Z2 en hoger. 

 

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. 
Juniorencombinaties die naast de klasse Z2 uitsluitend zijn uitgekomen in de rubrieken voor Junioren 
en niet deel hebben genomen aan het NK-Junioren, zijn startgerechtigd in de klasse Z2 tijdens Regio- 
en KNHS kampioenschappen 
Young Ridercombinaties die naast de klasse ZZ-Licht uitsluitend zijn uitgekomen in de rubrieken voor 
Young Riders en niet deelnemen aan het NK-Young Riders, zijn startgerechtigd in de klasse ZZ-Licht 
tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen. 

 

Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de klasse Z2 is 

deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse L2 toegestaan. 

Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de klasse ZZ-Licht 

is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse M1 toegestaan. 

Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de klasse ZZ-

Zwaar is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse M2 toegestaan. 
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Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de klasse Lichte 

Tour is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse Z1 toegestaan. 

Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de klasse Midden 

of Zware Tour is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse Z2 

toegestaan. 

 

Deelnemers die in de periode tussen 1 april 2016 tot aan het regiokampioenschap zijn gestart in de 

klasse ZZ-zwaar of hoger zijn uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap 

in de klasse B, L1 en L2. Tevens is een deelnemer/amazone die in het desbetreffende seizoen 

deelneemt aan een kampioenschap in de Zware Tour 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 2016 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. 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 

Ponycombinaties dressuur en springen die zijn opgenomen in het A-kader kunnen deelnemen aan het 
regiokampioenschap zonder deelname aan selectiewedstrijden in de kring. 
De inschrijving van deze combinaties, door de kring, heeft geen invloed op het aantal af te vaardigen 
combinaties per kring. 

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. 
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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 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.  
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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. 

4. De Regio-kampioenschappen kunnen worden gehouden uiterlijk drie weken en niet meer dan 

zes 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. Men kan zich uitsluitend selecteren voor Regio-kampioenschappen en deelnemen aan Regio-

kampioenschappen binnen respectievelijk de eigen Kring en Regio.  

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. 
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Overige bepalingen van dit Regiokampioenschap 
 
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 per Regio, controleert de KNHS de startgerechtigdheid van 
combinaties op de bepalingen van het Kampioenschapreglement en de bepalingen van dit 
vraagprogramma en het vraagprogramma van het Regiokampioenschap. 
 
3. Aansprakelijkheidsuitsluiting 
Het bestuur van de KNHS-Regio, 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 kan controle op de aanwezigheid en juistheid van wedstrijddocumenten (o.a. startpas en 
paardenpaspoort) plaatsvinden tijdens dit kampioenschap. Wanneer e.e.a. conform artikel 47 van het 
Algemeen Wedstrijdreglement niet in orde wordt bevonden kan uitsluiting volgen. 
 
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 
ingang van de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet, dan wel niet geheel, opvolgen 
van de aanwijzingen van de ringmeester kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
 
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 het oproepbaar zijn van (dier-) geneeskundige hulp alsmede van een 
hoefsmid. 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 langs de rijbaan. 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, met in acht name van 
de bepaling dat de beelden uitsluitend voor opleidingsdoeleinden zullen worden gebruikt. De 
deelnemers hebben geen recht op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband.  
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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.knhs.nl 

 
 

http://www.knhs.nl/

