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Kampioenschapsbepalingen 
Hippiade Mennen 2021 
 

Outdoor KNHS-kampioenschappen  

Mennen Dressuur en Vaardigheid  

Paarden en Pony’s 

Ingaand per 1 april 2021 en geldig tot en met 1 oktober 2021 

 

 

Let op: Deze bepalingen zijn gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar 

aanleiding voor is (bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen 

zijn die zorgen voor bijstelling) kunnen deze bepalingen aangepast worden. Deze bepalingen zijn 

opgesteld onder voorbehoud dat het organiseren van meetmomenten en wedstrijden weer wordt 

toegestaan door de overheid. 

Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de 

kampioenschappen vast. 

 

Op de Outdoor KNHS-kampioenschappen Mennen worden de volgende Kampioenschappen 

verreden: 

  

Kampioenschap      

Paarden en 
pony’s  

    enkelspan tweespan 

Vaardigheid L   x   x x 

Vaardigheid M   x   x x 

Vaardigheid Z   x   x x 

Vaardigheid ZZ   x   x x 

        

Dressuur B  x  x x 

Dressuur L   x   x x 

Dressuur M   x   x x 

Dressuur Z   x   x x 

Dressuur ZZ   x   x x 

 
Bij minder dan 6 startende aanspanningen wordt de rubriek in handicap verreden met de naast 
gelegen hogere of lagere klasse. Wanneer dit nog steeds geen 6 startende aanspanningen oplevert 
zal ook de daarop volgende hogere of lagere klasse hieraan worden samengevoegd. 
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Algemene Voorwaarden 

1. Deelname aantal paarden/pony’s 

Aan districtskampioenschappen mag een deelnemer aan de discipline dressuur met maximaal drie 

spannen deelnemen en aan de discipline vaardigheid met maximaal vier spannen.  

Aan de Hippiade mag een deelnemer per discipline per kampioenschapsrubriek slechts met één span 

deelnemen met een maximum van 2 spannen per discipline. Indien een deelnemer zich tijdens de 

selecties in de KNHS-mendistricten met meerdere spannen geselecteerd heeft voor een 

kampioenschapsrubriek, dient hij te kiezen met welk span aan het KNHS-kampioenschap zal worden 

deelgenomen.  

2. Deelname klasse / rubriek 

Een deelnemende combinatie dient op het KNHS-kampioenschap te starten in de klasse waarin men 

zich bij het districtskampioenschap geselecteerd heeft. Een deelnemer mag tijdens KNHS-

kampioenschappen deelnemen aan maximaal 2 kampioenschapsrubrieken per discipline.  

Een combinatie die in de discipline Samengesteld Mennen uitkomt in de klasse Z mag op het 

Districtskampioenschap en de Hippiade in de dressuur uitsluitend uitkomen in de klassen M, Z en/of 

ZZ en in de vaardigheid uitsluitend in de Z en/of ZZ. Een combinatie die op internationale 

samengestelde wedstrijden uitkomt mag op het districtskampioenschap en op de Hippiade uitsluitend 

in de klasse Z en/of ZZ uitkomen. Een deelnemer die een stand heeft in de SWM klasse Z mag op  

het districtskampioenschap en de Hippiade niet meer uitkomen in de klasse B- Dressuur en/of L-

Vaardigheid ook niet met een ander span. 

3. Aantal deelnemers per paard/pony in dezelfde discipline 

Op districts- en KNHS kampioenschappen mag een paard/pony slechts door twee deelnemers in 

dezelfde discipline worden gestart, echter niet door beide deelnemers in dezelfde rubriek. 

4. Inschrijvingen 

Deelnemers, die zich tijdens de districtskampioenschappen hebben gekwalificeerd voor het KNHS-

kampioenschap moeten door het districtssecretariaat volgens de overeen gekomen procedure 

ingeschreven worden. De inschrijving moet bij voorkeur direct na afloop van het 

districtskampioenschap maar tenminste 21 dagen voor de Hippiade Mennen door de afdeling 

Evenementen van de KNHS ontvangen zijn. 

5. Afvaardiging 

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

spannen dat een KNHS-mendistrict per rubriek mag afvaardigen wordt met behulp van een 

verdeelsleutel door de KNHS bepaald. Voor de discipline mennen dressuur kunnen alleen de spannen 

die minimaal een gemiddelde score van 60% hebben behaald, over de proef/ de proeven waarover de 

afvaardiging wordt bepaald tijdens het districtskampioenschap, afgevaardigd worden naar de 

Hippiade. Het klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. Voor het 

vaststellen van het aantal spannen wordt 1 juni 2019 als peildatum gehanteerd. Dit omdat er in 2020 

en 2021 vanwege coronamaatregelen te weinig wedstrijdsport mogelijk geweest is om tot een faire 

verdeelsleutel te komen. Indien tijdens de districtskampioenschappen sprake is van een finale voor de 

dressuurrubrieken dienen hierin minimaal het aantal spannen te starten die afgevaardigd worden naar 

de Hippiade. 
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6. Onterecht starten 

Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan een District- en/of KNHS-

Kampioenschap, zal de KNHS de deelnemer per overtreding een administratieve heffing 

(administratief verzuim) opleggen zoals vermeld op de KNHS-Wedstrijdtarievenlijst. Tevens wordt het 

resultaat van het desbetreffende District- en/of KNHS-Kampioenschap door de KNHS geschrapt (dat 

betekent; inleveren “titel”) en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen vervallen aan de 

wedstrijdorganisatie. 

7. Prestatiepunten 

Alle winst- en verliespunten behaald op de Hippiade in de disciplines Dressuur en Vaardigheid worden 

geregistreerd.  

 

Selectievoorwaarden 

1. Een combinatie kan zich uitsluitend selecteren voor de Hippiade Mennen via het 

Districtskampioenschap. Wanneer het laten verrijden van een districtskampioenschap niet 

mogelijk is vanwege de coronamaatregelen mag het districtsbestuur hiervan afwijken en op 

een andere wijze tot de afvaardiging voor de Hippiade komen.  

2. Alle combinaties uit het district moeten de gelegenheid krijgen zich in te schrijven voor het 

Districtskampioenschap met inachtneming van de inschrijftermijn.  

3. De districtskampioenschappen kunnen worden gehouden uiterlijk 2 weken en niet meer dan 6 

weken voorafgaand aan de datum van de Hippiade Mennen. (indien een KNHS-mendistrict 

hier organisatorisch niet aan kan voldoen, kan hiervoor ontheffing worden aangevraagd bij de 

KNHS) 

4. Combinaties die voor aanvang van het districtskampioenschap het maximale aantal 

winstpunten in hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op het 

districtskampioenschap mits men vóór het districtskampioenschap niet promoveert en het 

maximale aantal winstpunten niet overschreden wordt.  

5. Spannen die zich tijdens het districtskampioenschap selecteren voor deelname aan de 

Hippiade Mennen mogen na het districtskampioenschap promoveren met behoud van 

startgerechtigdheid voor de Hippiade Mennen in de klasse waarin men zich tijdens het 

districtskampioenschap heeft geselecteerd. 

6. Alle proeven die op de districtskampioenschappen verreden worden, in de rubrieken die voor 

afvaardiging naar de Hippiade Mennen in aanmerking komen, dienen te worden beoordeeld 

door minimaal twee juryleden. 

 


