Algemeen Wedstrijdreglement
(wijzigingsvoorstellen per 1 april 2021)
vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen
Artikel 1 - Algemene bepalingen
1.
De statuten, reglementen. (wedstrijd)tarieven en Welzjinscode van de KNHS gelden voor alle bij de KNHS
(al dan niet tijdelijk) aangesloten leden, die (al dan niet) uitkomen op of meewerken aan wedstrijden, en/of
lidverenigingen en voor aan de KNHS gelieerde rechtspersonen, die wedstrijden organiseren. Wijzigingen
in deze bepalingen en de datum van inwerkingtreding worden gepubliceerd in de Officiële Mededelingen
van de KNHS.
2.
De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle wedstrijden onder auspiciën van de KNHS.
Wanneer in overige KNHS-(discipline)reglementen bepalingen afwijken van dit reglement, prevaleren deze
boven dit reglement.
3.
Wanneer de KNHS-reglementen afwijken van de Europese en/of nationale regelgeving, prevaleert de
Europese en/of nationale regelgeving boven de KNHS-reglementen.
4.
Op het identificeren en registreren van paarden is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
5.
Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de FEI (en de KNHS) worden
georganiseerd en die worden verreden in Nederland, prevaleert de FEI-reglementering boven de KNHSreglementen.
6.
Iedereen die deelneemt of meewerkt aan de in deze bepalingen bedoelde wedstrijden en degenen die deze
organiseren worden geacht deze bepalingen te kennen en te accepteren en zijn uit dien hoofde zelf
verantwoordelijk voor deelname en/of medewerking aan en/of organiseren van wedstrijden.
7.
Het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of
wedstrijdrubrieken die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse
bij FEI aangesloten federatie, is niet toegestaan indien:
a. De gezondheid, het welzijn en/of veiligheid van het paard en/of deelnemer in het geding is.
b. Voldoende gerede twijfels bestaan over de gezondheid, het welzijn en/of de veiligheid van het
paard en/of de deelnemer
c. De integriteit van de sport in het geding is of voldoende gerede twijfel bestaat dat de integriteit
van de sport in gevaar kan komen
Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de desbetreffende wedstrijdorganisatie, persoon/official
en/of deelnemer een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere
maatregel nemen. Bij het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan
wedstrijden of wedstrijdrubrieken, die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of
een buitenlandse bij FEI aangesloten federatie, waarbij vooraf door de KNHS aan de desbetreffende
persoon of organisatie is gemeld dat dit niet is toegestaan, zal opgave worden gedaan bij de aanklager van
de KNHS. Indien bovenstaande overtreding wordt gedaan door een sporter/official die ook internationaal
start/als official een functie vervult zal deze overtreding bij de FEI worden aangemeld
8.
Het deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden onder auspiciën van de FEI dan wel een
nationale buitenlandse federatie zonder hiertoe, voorafgaand aan de wedstrijd, toestemming te hebben
verkregen van de KNHS, is verboden.
9.
De KNHS draagt voor een wedstrijd, show of evenement, georganiseerd onder auspiciën van de KNHS,
geen juridische, financiële of enige andere aansprakelijkheid jegens de wedstrijdorganisatie, de deelnemers
of derden.
10.
De eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen aan een KNHS-wedstrijd dient, alvorens wordt
deelgenomen, verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (inclusief paardensportdekking).
11.
Het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen is voor paarden en deelnemers verboden. Controles
vinden plaats met inachtneming van de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het
Paard en (humaan) het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
12.
Paarden die ziek zijn (waaronder ook kreupelheid valt) en hoogdrachtige merries mogen niet worden
uitgebracht op wedstrijden. Dit geldt tevens voor paarden, geboren na 2005, waarvan de staart gecoupeerd
is.
13.
Ten aanzien van administratieve maatregelen als gevolg van administratief verzuim geldt het bepaalde in
artikel 67.
14.
Bij overtreding van de statutaire en reglementaire bepalingen van de KNHS is het Tuchtcollege –en in
beroep de Raad van Appèl– bevoegd straffen op te leggen. De procedure van het aanhangig maken van
zaken, de mogelijk op te leggen straffen en de taken en bevoegdheden van de tuchtrechtelijke colleges zijn
omschreven in het Tuchtreglement.
15.
Het KNHS-bestuur heeft de bevoegdheid dispensatie te verlenen op bepalingen in KNHSWedstrijdreglementen.
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16.

17.

In gevallen waarin tijdens een wedstrijd het reglement niet voorziet dient gehandeld te worden in de geest
van de sport en de disciplinereglementen waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop
moeten staan.
In gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist ten finale het KNHS-bestuur, zonodig na het
inwinnen van sportinhoudelijk, technisch en/of juridisch advies.

Artikel 18 - Ringmeester categorie 1
1.
Door de wedstrijdorganisatie kan dient een ringmeester te worden aangesteld. Bij wedstrijden in de
categorie 1 dient een ringmeester te worden aangesteld, die is opgenomen op de KNHS-officiallijst.
2.
De ringmeester is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de ring en draagt er zorg voor, dat het
programma zoveel mogelijk wordt afgewerkt op de tijden, die in het programma of in het tijdschema zijn
vermeld.
3.
De ringmeester zorgt voor het opstellen van paarden in de ring bij het voorstellen en indien van
toepassing bij de prijsuitreiking.
4.
De ringmeester ziet erop toe, dat uitsluitend deelnemers (eventueel vergezeld van een begeleider bij het
verkennen van het parcours) en de in functie zijnde officials zich in de ring bevinden.
5.
Bij rubrieken in de discipline Aangespannen Sport ziet de ringmeester erop toe, dat de begeleiders/helpers
van de deelnemers zodanig worden opgesteld dat hun aanwezigheid niet hinderlijk is voor de juryleden en
het publiek.
6.
De ringmeester is gehouden de instructies van de juryleden op te volgen.
7.
De ringmeester heeft geen bemoeienis met de beoordeling van de juryleden.
Artikel 19 - Omroeper categorie 1
Bij wedstrijden in de categorie 1 dient de wedstrijdorganisatie een omroeper aan te stellen, die is opgenomen op
de KNHS-officiallijst. De omroeper maakt de door de jury vastgestelde resultaten van een deelnemer c.q. de
deelnemers bekend. Hij dient zich daarbij te houden aan de instructies van (de voorzitter van) de jury.
Artikel 28 - Wettelijke bepalingen
1.
Aan wedstrijden mag alleen worden deelgenomen met paarden, die conform de Regeling identificatie
en registratie van dieren Verordening Identificatie & Registratie van de Rijksdienst Voor Ondernemend
Nederland (RVO) zijn geïdentificeerd en geregistreerd.
2.
Een lid, dat deelneemt aan wedstrijden onder auspiciën van de KNHS met een paard met een buitenlands
paardenpaspoort, dient er conform de hiertoe wettelijk vastgestelde bepalingen voor te zorgen, dat het
paard conform een wettelijk goedgekeurde identificatiemethode is geregistreerd is en geïdentificeerd kan
worden.
3.
Een deelnemer is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van een door hem uit te brengen
paard, zodra op zijn naam een startpas voor dit paard wordt aangevraagd
Artikel 30 - Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden
1.
Alvorens aan KNHS-wedstrijden kan worden deelgenomen met een pony, dient de pony volgens het
gestelde in dit artikel te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De
KNHS-ponymeter registreert de gemeten hoogte in het paardenpaspoort.
2.
De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de sport wordt ingedeeld.
De KNHS kent vijf categorieën:

Categorie A: stokmaat tot 117 cm;

Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm;

Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm;

Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,9 148,0 cm;

Categorie E: stokmaat van 149 148,1 cm tot en met 156,9 cm.

Bij pony’s, die zijn beslagen, wordt na de meting door de KNHS-ponymeter één centimeter
afgetrokken van de gemeten hoogte.
3.
Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door
een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert.
4.
Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd (weer) in de sport uitgebracht
worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een
KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. Het resultaat van deze meting
wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort geregistreerd.
5.
Indien de pony op grond van het resultaat van een reguliere meting in de periode tussen 1 januari en 1 april
in een andere categorie wordt ingedeeld, dient uiterlijk 1 april van het betreffende jaar in de nieuwe categorie
te worden gestart. Indien een pony op grond van een reguliere meting in de periode tussen 1 april en 1
januari in een andere categorie wordt ingedeeld, dient per direct in de nieuwe categorie te worden gestart.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

De KNHS-ponymeter stelt vast waar de meting plaatsvindt. Wanneer de KNHS-ponymeter de pony en/of de
omstandigheden ongeschikt vindt voor meting vanwege het onjuist voorbrengen, ongeschikte
omstandigheden van terrein of omgeving of om welke andere reden dan ook, zal hij de aanvrager of diens
vertegenwoordiger meedelen, dat de pony op een ander moment en onder de juiste condities zal worden
gemeten. Het is verboden het resultaat van de officiële vaststelling van de stokmaat van een pony -alsmede
de registratie ervan- te beïnvloeden.
Teneinde de identiteit van de ter meting aangeboden pony (met behulp van een transponderlezer) vast te
stellen dient de aanvrager voor de meting het paardenpaspoort te overleggen. Wanneer het
paardenpaspoort niet kan worden overgelegd, kan geen meting plaatsvinden.
Tegen het resultaat van een reguliere meting kan door of namens het lid schriftelijk beroep worden ingediend
bij het KNHS-bestuur. De kosten van de beroepsmeting zijn opgenomen in de Tarievenlijst. De wijze waarop
de beroepsmeting dient te geschieden is vastgelegd in lid 10 van dit artikel. In geval een beroepsmeting
leidt tot een wijziging van categorie komen de kosten voor rekening van de KNHS. De pony dient per direct
in de nieuwe categorie te worden gestart.
De KNHS kan steekproefsgewijs pony’s aanwijzen voor een hermeting. De wijze waarop de hermeting dient
te geschieden is vastgelegd in lid 10 van dit artikel. De kosten van deze hermeting zijn te allen tijde voor de
KNHS. De pony dient bij wijziging van categorie per direct in de nieuwe categorie te worden gestart.
Een hermeting of beroepsmeting van een pony wordt uitgevoerd op een door de KNHS vastgestelde locatie
door twee door de KNHS aangewezen KNHS-ponymeters, niet zijnde de ponymeter die de laatste meting
heeft verricht. Deze meting kan namens de KNHS worden bijgewoond door een waarnemer. Daarnaast mag
het lid met een vertegenwoordiger bij deze meting aanwezig zijn. Het resultaat van deze meting is bindend
voor alle partijen.
Wanneer een verzoek tot hermeting wordt gedaan conform het gestelde in artikel 47 lid 9, vindt de hermeting
plaats zoals is beschreven in lid 10 van dit artikel. De kosten voor de hermeting zijn te allen tijde voor de
KNHS. De pony dient bij wijziging van categorie per direct in de nieuwe categorie te worden gestart.
De KNHS kan steekproefsgewijs pony’s op wedstrijden hermeten. Bij het hermeten op een wedstrijd moet
een marge van 2 cm aangehouden worden in vergelijking met een reguliere meting.
a.
De KNHS zal hiervoor locaties aanwijzen waarbij het overige uit lid 6 onverminderd van toepassing
blijft.
b.
De hermeting zal worden gedaan door twee ponymeters welke onafhankelijk van elkaar meten.
c.
Wanneer een pony is beslagen, zal de pony met hetzelfde beslag als tijdens de betreffende wedstrijd
worden gemeten.
d.
Wanneer het noodzakelijk is om het beslag te vervangen na de wedstrijd, mag dit pas na de
beoordeling van de KNHS-ponymeters. De ponymeter zal de KNHS hiervan schriftelijk op de hoogte
brengen.
e.
Indien een pony te groot of te klein wordt bevonden voor de categorie waarin deze is ingedeeld, dan
dient deze per direct in de nieuwe categorie te worden gestart.
f.
Tegen het resultaat van deze meting kan beroep worden aangetekend zoals beschreven staat in
lid 8. Bij deze beroepsmeting vervalt de marge van 2 cm.
Alvorens met een pony kan worden deelgenomen aan menwedstrijden dient de pony tenminste eenmaal te
zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De KNHS-ponymeter
registreert de gemeten schofthoogte in het paardenpaspoort. Voor pony’s met een schofthoogte tussen de
137 cm t/m 156,9 cm geldt, dat zij conform het gestelde in lid 3 van dit artikel tot en met het achtste levensjaar
gemeten dienen te worden.
Wanneer een pony uitsluitend wordt uitgebracht in de discipline Endurance behoeft niet te worden voldaan
aan het gestelde in dit artikel.
Alle meetresultaten dienen binnen 48 uur na de betreffende meting(en) door de betreffende KNHSponymeter(s) op de daarvoor bestemde formulieren aan de KNHS te worden doorgegeven.
Indien een pony na 1 januari 2020 gemeten is door de FEI, conform de FEI-procedure, wordt deze meting
door de KNHS overgenomen voor deelname aan KNHS-wedstrijden. Alle overige bepalingen in dit artikel
blijven onverminderd van kracht.
Tijdens een (her)meting kan nader onderzoek plaatsvinden of getracht is of getracht wordt de officiële
vaststelling van de stokmaat van de pony te beïnvloeden middels toediening van middelen dan wel op
andere wijze. Aan dit onderzoek zal te allen tijde medewerking dienen te worden verleend door de aanvrager
of diens vertegenwoordiger.

Artikel 35 – Licentie Permission voor deelname aan wedstrijden in het buitenland
1.
Het is KNHS-leden toegestaan om met een licentie permission, afgegeven door de KNHS, deel te nemen
aan nationale wedstrijden, georganiseerd door een buitenlandse nationale federatie in de disciplines
dressuur, springen, eventing en mennen.
a.
Een licentie ‘lang’ permission dient door een KNHS-lid bij de KNHS te worden aangevraagd en is
voor één land gedurende één kalenderjaar onbeperkt geldig. Het tarief van deze licentie Permission
is opgenomen in de Tarievenlijst.
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b.
c.

De nationale federatie van het land waar een KNHS-lid aan nationale wedstrijden wil deelnemen, kan
aan het verstrekken van een gastlicentie kosten verbinden of aanvullende eisen stellen.
Resultaten, die worden behaald tijdens deelname aan wedstrijden die worden georganiseerd door
een buitenlandse nationale federatie, komen niet voor registratie in aanmerking.

Artikel 38 - Wijze van inschrijven
1.
Inschrijven bij een wedstrijdorganisatie:
a.
Een deelnemer dient zich digitaal in te schrijven volgens de daarvoor door de KNHS voorgeschreven
procedure die zal worden gepubliceerd op de KNHS-website waarbij digitale inschrijvingen bindend
zijn.
b.
Het is verboden gegevens, die op een protocol, uitslagenlijst of op het inschrijfformulier zijn vermeld,
door of namens de deelnemer te wijzigen met uitzondering van de adresgegevens van de deelnemer.
c.
Op een hors concours-start (HC) zijn alle reglementaire bepalingen –waaronder dit artikel– van
toepassing.
2.
Het opsturen aan de KNHS van de volledig ingevulde en door de (voorzitter van de) jury ondertekende
uitslagenlijsten, is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdorganisatie.
Artikel 52 – Algemeen
1.
Dit hoofdstuk is van toepassing op KNHS-leden, die deelnemen of meewerken aan internationale
wedstrijden in Nederland en in het buitenland.
2.
Op in Nederland met toestemming van de KNHS georganiseerde internationale wedstrijden zijn voor de
internationale rubrieken de reglementen van de FEI van toepassing.
3.
Dit hoofdstuk is voorts van toepassing op begeleidende officials, die daartoe door de KNHS zijn aangewezen
zoals chefs de mission, bondscoaches, chefs d’équipe, trainers, dierenartsen, hoefsmeden en dergelijke.
4.
Waar in dit reglement sprake is van A- en B-kader worden daarmee bedoeld de leden waar de KNHS een
deelnemingstopsportovereenkomst mee heeft afgesloten.
Artikel 53 - Aanmelden / Inschrijven
1.
Inschrijvingen voor het deelnemen aan FEI-wedstrijden dient te geschieden conform het gestelde in artikel
54.
2.
Het inschrijven voor het deelnemen aan internationale kampioenschappen, Olympische Spelen,
landenwedstrijden en nader door de KNHS aan te wijzen wedstrijden, inclusief de selectie daarvoor, vindt
vervolgens plaats conform de inhoud van de jaarlijks door de KNHS vast te stellen
deelnemingstopsportovereenkomsten, die met de leden van het A- en B-kader worden afgesloten.
3.
De startgerechtigdheid van combinaties voor het deelnemen aan internationale wedstrijden is vastgelegd in
de desbetreffende disciplinereglementen.
4.
Het vraagprogramma van de wedstrijdorganisatie van internationale wedstrijden is bepalend voor het tijdstip
van inschrijving voor de wedstrijd.
5.
Het is deelnemers verboden zich rechtstreeks bij wedstrijdorganisaties van internationale FEI-wedstrijden
in binnen- en buitenland in te schrijven.
6.
De KNHS kan voor het deelnemen aan internationale wedstrijden te allen tijde aanvullende eisen stellen.
BEGRIPSBEPALINGEN
Licentie Permission (als startpermissie)
Een aan voorwaarden gebonden tijdelijke startpermissie voor leden, afgegeven door de eigen nationale federatie,
om deel te mogen nemen aan nationale wedstrijden georganiseerd door een buitenlandse nationale federatie.
Bijlagen
Bijlage 3 Gedragscode Welzijn wordt vervangen door de KNHS Welzijnscode
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