
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF JANUARI FEBRUARI 2019 

NIEUWJAARSBORREL OP 5 JANUARI J.L. 

Met veel plezier en de grootste inspanningen probeerden vooral de jeugdige leden 

(waaronder onze voorzitter Wichert en Sieto) de rodeo stier te bedwingen!  Daarbij hield 

Melanie het behoorlijk lang vol, maar zij was goed op de strijd voorbereid met een speciale, 

mooie maar stroeve broek  

Gerrit Rouwenhorst en Barend van de Grift verzorgden ook deze keer weer prima de 

drankjes en de hapjes. 

De prijzen voor de FNRS competitie werden uitgereikt aan de vijf deelnemers, die over het 

totaal van drie FNRS dressuurwedstrijden de hoogste punten hebben gekregen. De punten 

geven het aantal plaatsingspunten aan: je bent bijvoorbeeld 3e op de eerste wedstrijd, 10e 

op de tweede en 1e op de derde wedstrijd. We tellen dan 3 + 10 + 1 = 14 punten. Een 

waardebon van Epplejeck werd gewonnen door: 

1. Daphne Smit  14 punten  

2. Linda Jonker  22 

3. Hannah Mulder 25 

4. Sascha Smit  32 

5. Linde Jonker  33 

Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd! 

De voorzitter reikt ook nog een diploma uit, en wel het F2 diploma aan één van onze jongste leden: 
Robby v. Bregt met Bolero. Dat betekent dat Robby en Bolero promotiepunten in de F2 hebben en 
dat Robby geslaagd is voor het F2 theorie examen.  Goed gedaan, Robby! 

 

 

SAFE THE DATE: LEDENVERGADERING HIPPISCH HATTEM: 

WOENSDAG 20 MAART 2019 

19.30 UUR IN DE KANTINE VAN ONZE MANEGE AAN HET VIJZELPAD. 

 



Clubkampioenschappen Hippisch Hattem – 6 april 2019 
 

De Clubkampioenschappen vinden dit jaar plaats op zaterdag 6 april 2019. We hopen er weer een 

gezellige clubdag van te maken. Onze ruiters strijden dit jaar niet alleen voor de eer om een heel jaar 

clubkampioen te zijn. De trotse kampioenen  zullen zich daarna ook mogen kleden in een mooie trui , 

wellicht zelfs jas als clubkampioen van Hippisch Hattem! Zoals altijd beginnen we in de ochtend met 

de dressuurproeven en zetten we ’s middags het springparcours neer.  

 

Clubkampioenschappen KNHS: 

Bedoeld voor onze leden die binnen de vereniging hebben gekozen voor het KNHS-traject. 

 

dressuur 

De dressuur wordt verreden in de buitenbak voor de klassen BB t/m Z. Naast het (st)rijden voor de 

clubkampioenschappen is het mogelijk om de dressuur voor promotiepunten te rijden. Helaas is het 

voor de klasse Z niet mogelijk om voor promotiepunten te rijden. De rijbaan is niet groot genoeg en 

we hebben van de KNHS hiervoor geen dispensatie kunnen krijgen. In navolging van het springen is 

het dit jaar ook mogelijk een BB dressuurproef te rijden. Ondanks dat deze klasse niet voor het 

clubkampioenschap in aanmerking komt, geeft dit wel de mogelijkheid aan een combinatie die nog 

niet in de klasse B kan starten, om mee te doen aan deze mooie clubdag.  

 

In verband met de tijdsdruk kan er maar 1 proef gestart worden en het is niet de bedoeling om deze 

start als oefendressuur te gebruiken. 

 

springen 

Verder hebben we er dit jaar weer voor gekozen om het springen niet voor promotiepunten te doen. 

Dit, zoals vorig jaar al bericht, vanwege de hoge kosten van de meerdere jury’s die dan nodig zijn. Wil 

je met meerdere paarden/pony’s meedoen aan het springen, dan is dit alleen mogelijk wanneer er 

voldoende tijd beschikbaar is. Bij het opmaken van de startlijsten zal dit duidelijk worden.   

 
Clubkampioenschappen FNRS: 

Bedoeld voor onze leden die binnen de vereniging hebben gekozen voor het FNRS-traject.  

Voor jullie zullen de FNRS-dressuurproeven versie A verreden worden. In het springparcours wordt 

naast de gebruikelijke beoordeling ook de tijd bijgehouden voor bepaling van het klassement. 

Degene die foutloos is en de snelste tijd rijdt, is springkampioen. Voor de beste ruiters in zowel de 

dressuur als het springen zullen er prijzen beschikbaar zijn. De beste ruiter in beide disciplines wordt 

clubkampioen bij de FNRS-ruiters. 



Alle klassementen van de FNRS worden opgemaakt op basis van 1 prijzenschaal, pony’s en (enkele) 

paarden gezamenlijk. Bij de prijsuitreiking zullen ook FNRS-diploma’s uitgereikt worden aan de 

ruiters die de afgelopen periode geslaagd zijn voor het theorie-examen en voldoende 

promotiepunten behaald hebben in hun categorie (alleen bij de even proeven). 

 

Algemeen: 

Omdat deze dag vooral om het clubkampioenschap draait, zal er geen prijzengeld worden 

uitgekeerd. Wel zullen er andere prijzen beschikbaar worden gesteld. 

 

Wil je graag met een ander paard of pony een oefenrondje springen? of een andere hoogte springen, 

dan kan dat NA het springen voor de clubkampioenschappen. Geef in dat geval de hoogte door 

waarover je wilt springen (springhoogte pony’s vanaf 30 cm, paarden vanaf 60 cm). Dit 

‘oefenspringen’ wordt wel door de jury beoordeeld. Aanmelden ook graag via onderstaand 

mailadres! Ondertussen wordt de uitslag berekend en vindt aansluitend de prijsuitreiking plaats voor 

zowel de KNHS wedstrijd als de clubkampioenschappen.  

 

Na afloop zal het springparcours blijven staan voor gebruik tijdens de lessen. 

 

Losrijden:  

Vindt plaats in de binnenbak. 

 

Inschrijven: 

Inschrijven KNHS via de mail: clubkampioenschap@hippisch-hattem.nl. Vermeld in de mail je 

combinatienummer, je naam, naam van paard of pony, klasse waarin je wilt rijden en eventueel voor 

het oefenspringen: de hoogte waarover je wilt springen. 

 

Inschrijven FNRS via Thea van der Zwaag/ Sonja Steinz. 

 

Inschrijven is mogelijk t/m 23 maart. Inschrijfgeld te betalen op de wedstrijd is voor iedere ruiter 

€ 8,- per proef/ parcours. Oefenspringen 4 euro per parcours.  

 

Veel groeten en tot 6 april,  

Namens de activiteitencommissie 

 

Melanie, José, Saskia en Mijke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IN DE KRANT! 
 
Misschien was het een ieder al wel opgevallen dat onze sportresultaten het laatste half 
jaar in de kranten staan.  
Mocht het zo zijn dat je iets hebben gewonnen en je wilt dit graag in de krant hebben 
staan, mail je resultaat dan naar  
 

Melanie Mulder via m.mulder1996@hotmail.com. 
 
Als dit voor zondagavond 20:00 binnen is kan het in de krant worden gezet. Het zou 
natuurlijk leuk zijn als we elke week onze goede resultaten in de lokale kranten kunnen 

zetten 😊 

 
 

 
 

 

 

HIPPISCH HATTEM KRINGKAMPIOENEN: GEFELICITEERD!!!! 

Selectie uitslagen Hippisch Hattem  

De laatste selectiewedstrijden dressuur en springen van de pony's en paarden zijn weer 

achter de rug, waarbij onder andere duidelijk werd wie zich hebben geselecteerd voor de 

Gelderse Kampioenschappen. Bij het springen van de pony's in Nunspeet werden de 

volgende prijzen gewonnen:  

In het B springen cat. D/E reed Dyanne van 't Hul met Flits naar een 1e prijs. Duuk Fikse reed 

met Rieboy in het eerste parcours naar een 5e prijs, in het tweede parcours reed hij naar 

een 2e prijs. In het L springen cat. D/E reed Dyanne van 't Hul met Gustav naar een 5e prijs. 

Tevens hebben wij bij de club twee kringkampioenen erbij. Dyanne van 't Hul werd met Flits 

kringkampioen in het B springen cat. D/E en Tess de Ree werd met Eikenhorst's Emiel 

kringkampioen in het Z springen cat. D/E waarbij zij zich tevens ook direct hebben geplaatst 

voor de Gelderse Kampioenschappen. Ook heeft Dyanne van 't Hul zich met Gustav geplaatst 

in het L springen cat. D/E. Desiree Agterhuis staat met Lotte 2e reserve en Tess de Ree staat 

3e reserve in het B springen cat. D/E.  

Bij de dressuur van de paarden in Hierden werden de volgende prijzen gewonnen:  

Melanie Mulder reed met Jody naar een 3e prijs met 200 punten in de L1 dressuur. Jolanda 

Souman reed met Gucci naar een 1e prijs met 238,5 punten in de Z1 dressuur. Met dit 

resultaat werd Jolanda Souman met Gucci reserve kringkampioen in de Z1 dressuur 

mailto:m.mulder1996@hotmail.com


waardoor zij zich ook plaatste voor de Gelderse Kampioenschappen. Ook Melanie Mulder 

heeft zich met Jody geplaatst in de L1 dressuur.  

Bij het springen van de paarden in Wezep werden de volgende prijzen gewonnen: 

Marri-Lotte Dubbeldam werd met Entrada 4e in het L springen. Malou Haverkamp reed met 

Adolf naar een 8e prijs in het M springen. Ook hier hebben zich een aantal leden geplaatst 

voor de Gelderse Kampioenschappen. Luna Veldkamp plaatste zich met Royally Impressed in 

het B springen. Anne Klein plaatste zich met Hannelore in het L springen.  

Melanie Mulder. 

SUCCES OP DE GELDERSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Op de Gelderse Kampioenschappen Springen voor Pony’s, verreden in Westervoord hebben leden 

van Hippisch Hattem uitstekend gepresteerd. Tess de Ree reed met haar pony Eikenhorst’s Emiel 

twee goede parcoursen in het Z springen cat. D/E. Met dit resultaat eindigde zij op een 6e plaats, 

waarmee ze ook nog 1e reserve staat voor de Nederlandse Kampioenschappen.  

Dyanne van ’t Hul reed met Flits in het B springen cat. D/E twee goede en foutloze parcoursen wat 

haar de felbegeerde titel Gelders Kampioen B springen cat. D/E opleverde! Door dit goede resultaat 

heeft zij zich tevens geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen die op 22 maart in Ermelo 

worden verreden. 

Melanie Mulder. 

 

FNRS TERUG- EN VOORUITBLIK. 

FNRS 2018 

Ook in 2018 zijn we enthousiast van start gegaan met de FNRS-wedstrijden.  
Op 31 januari werd de eerste dressuurwedstrijd gehouden. Samen met de dressuurwedstrijd van 14 
maart en 14 november maakt deze onderdeel uit van de verkiezing dressuurkampioen FNRS 2018 en 
de ruiters hadden weer erg hun best gedaan een goede proef neer te zetten. 



 
De Clubkampioenschappen werden op 31 maart verreden, daarbij kon men zowel springen als 
dressuur rijden. 
 
Op 19 mei werd een dressuurproef gereden tijdens het Pinksterconcours en hierbij mocht er voor 
velen alweer op een hoger niveau gestart worden.  
 
Begin juli werd een springparcours in de buitenbak gezet waar geoefend kon worden voor de 
springwedstrijd van 11 juli. Dat hiervan goed gebruik gemaakt werd was wel te zien omdat velen 
goed rond kwamen en weer een promotiepuntje konden noteren. 
 
De theorieles werd gehouden op 14 september in spelvorm en werd druk bezocht. Het aansluitend 
examen werd door iedereen goed gemaakt zodat er ook dit jaar weer meer diploma’s uitgereikt 
konden worden. 
 
De Gemeentekampioenschappen op 22 september begon ’s-morgens met het springconcours. De 
dressuur dreigde in het water te vallen omdat de wedstrijd na de proeven van 2 dappere ruiters in de 
stromende regen en onweer gestaakt moest worden. Gelukkig bood de buurman uitkomst door zijn 
binnenbak beschikbaar te stellen en zodoende kon er toch aan het einde van de dag diverse 
kampioenen gehuldigd worden. 
 
Op 14 november was de laatste dressuurwedstrijd van het seizoen en ook die werd goed bezocht. 
Behalve ruiters was er ook veel publiek aanwezig die behalve van goede proeven tevens konden 
genieten van de inmiddels bekende versnaperingen in de kantine. 
 
Dressuurcompetitie 2018  Deze competitie wordt verreden over de wedstrijden waar geen prijzen 
uitgereikt zijn. Dat waren er dit jaar drie. Zie voor de uitslag hierboven (Nieuwjaarsbijeenkomst). 
 
Al met al was het weer een gezellig en sportief jaar waarin de stijgende lijn van de ruiters goed te 
zien was. Ook hebben we een aantal nieuwe ruiters kunnen verwelkomen die enthousiast meedoen. 
 
Langs deze weg worden alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt voor de kinderen hierbij 
dan ook heel hartelijk bedankt voor de inzet. 
 
2019 
 
Omdat enkele ruiters alweer op het hoogste nivo van de Bronzen opleiding rijden willen we in 2019 
graag starten met de Zilveren Opleiding. Hierin kunnen ruiters die geslaagd zijn voor de Bronzen 
opleiding (Dressuurnivo F12 + Theorie F12) doorstromen tot en met nivo F16. 
 
Ook gaan we in 2019 beginnen met het uitgeven van sterren en bronzen speldjes. Indien 
opleidingsnivo F4 gehaald is (dressuur en theorie) verdien je  ster 1. Bij het behalen van de F8 verdien 
je het speldje  ster 2 en indien de Bronzen Opleiding afgerond is ontvang je een Bronzen Speldje. 
 
We hopen hiervan veel uit te mogen delen!  
 
 
De FNRS-agenda voor 2019 ziet er als volgt uit: 
 
Woensdag 30 januari   Dressuurwedstrijd, is dus al gereden. 
Woensdag 13 maart   Dressuurwedstrijd 
Vrijdag  29 maart   Theorieles + mogelijkheid theorie-examen 



Zaterdag 6 april   Clubkampioenschappen 
Zaterdag 8 juni   Pinksterconcours 
Woensdag 26 juni   Springwedstrijd 
Vrijdag  13 september  Theorieles + mogelijkheid theorie-examen 
Zaterdag 21 september   Gemeentekampioenschappen 
Woensdag 13 november  Dressuurwedstrijd 
 
Het FNRS-team 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

WEER VERDRIETIG NIEUWS. 
 
Een hele verdrietige periode voor ons lid / vrijwilliger Jacco Ansmink. Na een periode van hoop en 
vrees heeft hij afscheid moeten nemen van zijn lieve vrouw Inge. Ze was nog maar 51 jaar oud. Veel 
leden van Hippisch Hattem hebben de indrukwekkende avondwake meegemaakt. We wensen Jacco 
en kinderen veel sterkte toe en hopen dat Hippisch Hattem hem een vertrouwde omgeving mag 
bieden om in het vrijwilligerswerk de nodige afleiding te vinden. 
 
Ook overleden is ons vriendenlid en oud vrijwilliger Berend Tichelaar. Berend kwam sinds jaar en dag 
tijdens de lessen een bakkie koffie doen in de kantine. Erg spraakzaam was hij niet, maar als je het 
over de tijd had dat hij als tuigpaardengroom de concoursen afging, kon hij behoorlijk op de 
praatstoel zitten. Berend is overleden in De Wendhorst en werd 74 jaar. 
 
 
 
 
 

Zaterdag 22 december kwam 

Javaj van Bregt uit Wezep met 

zijn pony’s aan de start in 

Wapenveld. Met zijn B-pony 

Shine’s Bolero reed hij zich naar 

een tweede plaats in de B 

dressuur met 193,5 punten. Javaj 

is lid van Ponyclub de 

Driehoekruiters.   

 

 



HIPPISCH-HATTEM WEETJE. 

HIPPISCH HATTEM: DRIEHOEKRUITERS EN MARLERUITERS 

Hippisch Hattem is een rijvereniging in Hattem. 

De vereniging bestaat uit een ponyclub (De Driehoekruiters) en een paardenclub (De 

Marleruiters).  

Ze zijn gefuseerd tot één vereniging met een gezamenlijk clubterrein aan het Vijzelpad. 

De binnenmanege is door eigen leden gebouwd om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Ook het buitenterrein is in eigen beheer aangelegd.  

Om financiële risico’s te spreiden is de binnenmanege met de kantine ondergebracht in 

een Stichting. Deze Stichting heeft maar één klant: Hippisch Hattem. Hoewel het 

verstandig is om het gebouw gescheiden van de vereniging te houden, is een goede en 

intensieve samenwerking tussen Hippisch Hattem en de Stichting natuurlijk van groot 

belang. Ze zijn in praktische zin onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

Veel leden van de ponyclub rijden op pony’s van De Ponyvrienden (Sonja Steinz). Deze 

ponymanege is gelegen aan De Wrange in Hattem, niet zo ver van de manege van Hippisch 

Hattem. De Ponyvrienden en Hippisch Hattem staan helemaal los van elkaar, al is Sonja 

wel lid bij De Marleruiters en bovendien een zeer gewaardeerd en actieve vrijwilliger van 

Hippisch Hattem. 

 
 
 
NATIONALE-KAMPIOENSCHAPPEN 2019 SGW IN HATTEM!!! 
We zijn blij en ook best trots dat we dit jaar Het NK Eventing voor paarden mogen organiseren. Deze 

wedstrijd vindt plaats op vrijdag 4 en vooral zaterdag 5 oktober. Noteer die data vast in jouw agenda. 

Want je wilt dit niet missen! De crossbouwcommissie gaat niet alleen nieuwe hindernissen bouwen, 

maar ook de route wordt gewijzigd: we mogen van de familie Slager gebruik maken van het oude 

zwembad. Daar weten de crossbouwers wel raad mee! Op zaterdag 2 maart is de spreekwoordelijke 

eerste schop gezet 

 

VAN HET BESTUUR 

 

FACTUREN: Willen de leden die dat nog niet gedaan hebben zo spoedig mogelijk de contributie 

voldoen? Jullie hebben inmiddels ook al diverse herinneringen ontvangen …… !!!!! 

 

Zowel de Hippinkstercommissie als de SGW groep is weer van start gegaan met de voorbereidende 

vergaderingen.  

 



Inmiddels heeft het bestuur zich beraden op de toekomst. Er ligt een visie en er worden diverse 

zaken opgepakt, zoals het vernieuwen van de website. Op de ledenvergadering zullen we er 

uitgebreid over vertellen! 

 

 

 

WWW.HIPPISCH-HATTEM.NL 

Heb je een leuke foto, een (p)aardig nieuwtje? Mail het naar j.m.meijerink@live.nl en we 

plaatsen het in de volgende Nieuwsbrief. 

 

Van de KNHS: 

KLAAR VOOR DE PROEF: JE EERSTE 

DRESSUURWEDSTRIJD, WAT HEB JE NODIG? 

Geplaatst op 31 januari 2019 op de website van de KNHS. 

Iedereen die wedstrijden rijdt kan het zich vast nog goed herinneren, je allereerste 

wedstrijd. Reuze spannend en het ging vast niet zo als je had verwacht maar feit is dat het 

bij de meeste ruiters naar meer smaakt. Ga jij voor het eerst deelnemen aan een wedstrijd? 

Lees dan hier onze tips! 

Het is zover, je hebt het paardrijden onder de knie en bent toe aan je eerste wedstrijd. Wat moet 

je allemaal regelen en hoe kun je je voorbereiden? We nemen je in tien stappen mee naar je 

eerste wedstrijd. 

1. Een paard of pony 

Eén van de mooie dingen van paardensport is dat jij en je paard (of pony) een team zijn, die 

samen het resultaat neerzetten. Wij noemen dat een combinatie. Als je officiële wedstrijden gaat 

rijden heb je een (digitale) startpas met uniek combinatienummer nodig. Dat combinatienummer 

gebruiken wij om jullie resultaten en winstpunten bij te houden. Met ieder paard of pony heb je 

een uniek combinatienummer. 

Rijd je bij een FNRS-manege en ga je deelnemen aan wedstrijden met een paard van de 

manege? Dan heb je geen combinatienummer maar worden je resultaten bijgehouden in 

je Ruiterpaspoort.  

2. Ruiterpaspoort of startpas 

Om mee te doen aan officiële KNHS-wedstrijden in de klasse B of hoger heb je een startpas 

nodig. Dat is een digitaal pasje met jullie combinatienummer. Om een startpas aan te vragen met 

http://www.hippisch-hattem.nl/
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je eigen paard of pony moet je lid zijn van een KNHS-vereniging. Rijd je bij een FNRS-manege 

en ga je deelnemen aan wedstrijden? Dan heb je een Ruiterpaspoort nodig, een 

persoonsgebonden document waarin je resultaten worden bijgehouden. Je kunt soms ook een 

KNHS-startpas aanvragen met je favoriete manegepaard. Vraag je ruitersportcentrum naar de 

mogelijkheden! 

Wedstrijden zonder startpas rijden 

 Wil je eerst proberen of wedstrijdrijden bij je past? Dan mag je zonder KNHS startpas 
meedoen aan BB-rubrieken en Impulsrubriekenvan de KNHS. Je moet dan wel lid zijn van de 
KNHS. Lees punt 3 (lidmaatschap van de KNHS) even door voor alle informatie over de 
soorten lidmaatschappen en de kosten daarvan.  

 Ben je tussen de 6 en 13 jaar oud en lid van de KNHS? Dan kun je een gratis Bixie 
Stempelkaart aanvragen om mee te doen aan Bixie-wedstrijden. 

3. Lidmaatschap van de KNHS 

Je weet inmiddels dat je voor officiële KNHS-wedstrijden vanaf de klasse B een KNHS-

lidmaatschap + KNHS-startpas nodig hebt en voor BB en Impuls alleen lid hoeft te zijn van de 

KNHS. Maar welke lidmaatschappen zijn er en welke heb je wanneer nodig?  

Via een KNHS-vereniging 

Je wordt lid van een KNHS-vereniging bij jou in de buurt. De vereniging meld jou vervolgens aan 

als lid aan bij de KNHS. Als dat gedaan is, dan kun je een KNHS startpas aanvragen en officiële 

wedstrijden vanaf de klasse B rijden. 

Meer info over dit lidmaatschap 

Via een FNRS-ruitersportcentrum 

Met dit lidmaatschap mag je Impuls en BB starten en je hebt het nodig om een KNHS-startpas 

aan te vragen (mits de manege-eigenaar deze mogelijkheid biedt). 

Meer over dit lidmaatschap 

Via een individueel lidmaatschap 

Met dit lidmaatschap mag je meedoen aan Impuls en BB, maar kun je geen KNHS-startpas 

aanvragen. Iedereen met een ruiterpaspoort, KNHS Menbewijs en KNHS Ruiterbewijs is 

automatisch individueel lid van de KNHS. 

Meer over dit lidmaatschap 

Tip: Als je lid bent van de KNHS, dan kun je gebruik maken van allerlei ledenacties én ben 

je uitgebreid verzekerd op, naast en op je paard.  

4. Controleer je papieren 

Als je KNHS-wedstrijden gaat rijden, dan controleer je voor je eerste wedstrijd of 

je startdocumenten in orde zijn. Zo moet je paard of pony een geldig paardenpaspoort hebben en 

https://www.knhs.nl/paardrijden/paardrijlessen-en-opleidingen/de-knhs-ruiteropleiding/knhs-ruiterpaspoort/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/impulsrubrieken-en-bb/
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ingeënt en gechipt zijn conform het Algemeen Wedstrijdreglement. Rij je op een pony, dan is het 

belangrijk dat ook de meethistorie in het paspoort staat.  

5. Lees de spelregels 

Je weet nu wat je nodig hebt om een startpas aan te vragen en hoe je je startdocumenten 

controleert. Maar zoals bij alle sporten gelden er ook bij paardensport spelregels. Die spelregels 

heten bij ons reglementen.  

Met 10 verschillende sportvormen (disciplines) zou het reglement een beetje lang worden en 

daarom hebben we één algemeen wedstrijdreglement aangevuld met disciplinereglementen. 

Daarin staat precies hoe de wedstrijden zijn geregeld, hoe de punten worden geteld, wat je aan 

mag, met welke zadels, hoofdstellen en bitten je mag rijden en hoe je kunt promoveren. Omdat 

we snappen dat je niet meteen de reglementen doorspit, staan hier de belangrijkste 

aandachtspunten per discipline op een rij 

6. Schrijf je in voor de wedstrijd 

In de KNHS wedstrijdkalender op Mijn KNHS staan alle goedgekeurde wedstrijden. Voor de 

meeste wedstrijden kun je je online inschrijven. Werkt een wedstrijdorganisatie nog niet met 

MijnKNHS, dan schrijf je je in via een inschrijfformulier. Wil je weten in welke klasse je moet 

beginnen? Kijk dan in het disciplinereglement van de discipline waarin je wedstrijden wilt gaan 

rijden. Dat staat in de inschalingstabellen. Meer informatie over het inschrijven voor 

wedstrijden staat hier. 

 

7. De voorbereiding  

Overleg met je instructeur hoe je training er in aanloop naar de wedstrijd uitziet. Daarnaast kun je 

met de KNHS Dressuur- en menproeven app optimaal voorbereiden op je dressuurwedstrijd. In 

deze app vind je alle dressuurproeven van F1 t/m ZZ-Zwaar. Je kunt video’s bekijken met 

ingesproken toelichting en met de KNHS-relatienummer kun je de Tips van de Pro unlocken. Je 

kunt ook zelf een proef inspreken op het tempo van jouw paard en daarna oefenen zonder 

voorlezer, bijvoorbeeld met oortjes in. De app kost eenmalig €5,49 en is verkrijgbaar in de 

AppStore (voor iOS) en in de Google Play Store (voor Android). 

8. De wedstrijddag zelf 

Het spannendste maar ook het leukste moment is aangebroken, je eerste wedstrijd. Op basis van 

je starttijden kun je een backplanning maken. Hieronder een voorbeeldje: 

Starttijd 13.30 uur 

Aanwezig op wedstrijdlocatie: 12.30 uur 

Vertrek vanaf stal: 12.00 uur (Reistijd 20 minuten/inladen 10 minuten) 

Invlechten: 11.00 uur 

 

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/algemeen-wedstrijdreglement/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/ponymeting/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/ponymeting/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/
https://www.knhs.nl/lidmaatschap/mijn-knhs/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/disciplinereglementen/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/inschrijven-voor-wedstrijden/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/inschrijven-voor-wedstrijden/
https://www.knhs.nl/webshop/apps/knhs-dressuurproeven-app/


Houd er altijd rekening mee dat je wat extra tijd reserveert voor onvoorziene omstandigheden 

zoals het inlopen van de wedstrijd, dat je paard niet in één keer de trailer oploopt of oponthoud 

onderweg.  

 

Ben je bang dat je wat vergeet? Maak vantevoren een checklist en zorg dat je zelf alles klaarlegt 

en inpakt. Toch wat vergeten? Dat kan de beste overkomen en geloof ons, iedereen vergeet wel 

eens wat. Gelukkig zijn de meeste ruiters bereid je wat te lenen. 

9. Je wedstrijduitslagen bekijken 

Na afloop van de wedstrijd stuurt de wedstrijdorganisatie de uitslagen naar de KNHS. Wanneer 

de KNHS de uitslagen heeft ontvangen, dan zie je ze terug in MijnKNHS.nl onder Uitslagen > 

Mijn Wedstrijdhistorie. Bij resultaten die nog gecontroleerd moeten worden staat de status 'Nog 

niet verwerkt'. Is je resultaat door de KNHS gecontroleerd, dan staat de status op 'Verwerkt' en 

worden je winst-of verliespunten automatisch bijgewerkt.  

10. Hoe werkt het met promoveren en winstpunten? 

Tijdens de wedstrijd worden de resultaten en scores bijgehouden door de juryleden. Als je 

voldoende punten haalt, dan kun je promoveren naar een hogere klasse. Hoe dat precies 

werkt verschilt per discipline. In MijnKNHS.nl kun je 24 uur per dag je stand opzoeken. Weet je 

zeker dat je voldoende winstpunten hebt om te promoveren, maar zijn die nog niet door de KNHS 

gecontroleerd en verwerkt? Dan mag je je wel gewoon inschrijven voor de hogere klasse. Kijk in 

het disciplinereglement voor de details over de promotie- en degradatieregeling van jouw 

discipline.  

 

 

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/in-8-stappen-naar-je-eerste-wedstrijd/
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/disciplinereglementen/

