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Wedstrijdnummer:  W042332 

 

Plaats:  De terreinen van het Landgoed de Valouwe te Ede  

 

Datum:  20 april 2019    

 

Organisatie: Stichting Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden 

 

Wedstrijdsecretariaat: Naam:  De heer P. Paardekooper 
Adres:  Hessenweg 22, 7241 JS Lochem 

Mob:   0654630921 

E-mail :  pp@nkjachtpaarden.nl 

 

Sluiting inschrijving: 8 april 2019 (deelname is op volgorde van inschrijving) 

 

Technisch Afgevaardigde  G. Tepperik 

  

Federatievertegenwoordiger: J. de Vries 

 

Wedstrijdleider:   L. Wever 
 

 

 

De volgende klassen worden uitgeschreven:  

A. Nederlands Kampioenschap klasse Zwaar (Masters)  
B. Nationale Huntertrials klasse Licht (Members) 

 
  Een deelnemer mag deelnemen met maximaal 2 paarden (indien het tijdschema dit toelaat 

ter beoordeling aan de organisatie). 
 Indien een deelnemer aan zowel de Members als de Masters/OIHC deelneemt dan is de 

deelname aan de Members klasse Hors Concours (niet voor de prijzen). 
 
Onderstaand de bijzondere bepaling voor de kampioenschappen: 

 
1. Alle in dit vraagprogramma opgenomen verwijzingen naar het reglement hebben betrekking op 

de steeds geldende (wedstrijd)reglementen en statuten van de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie, die geraadpleegd kunnen worden op www.knhs.nl/reglementen. 

Verder zijn van toepassing het Reglement Kampioenschap Jachtpaarden en de bepalingen van 
dit vraagprogramma.  

2. Deelnemende paarden dienen geregistreerd te zijn bij de KNHS en een (dag)startpas dient te 

zijn afgegeven voor betreffende combinatie. Voor registratie van het paard en de aanvraag van 
een (dag)startpas jachtpaarden dient gebruik te worden gemaakt van het hiertoe ontwikkelde 
formulier.  
 

Het vraagprogramma, het Reglement Kampioenschap Jachtpaarden is te vinden op: 
www.nkjachtpaarden.nl/  

Het aanvraagformulier Dagstartpas 2019 voor leden die niet in het bezit zijn van een startpas en 
lid zijn van een jachtvereniging die niet volledig aangesloten is bij de KNHS is te vinden op: 
www.knhs.nl/top-sport/kampioenschappen/  
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A. Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden klasse Zwaar (Masters)  

 
Algemeen 
 De wedstrijd is opengesteld voor leden en personeel van de Veluwe Hunt, de Midland Hunt, 

Jachtvereniging Soestdijk en de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging.  
 Aan de klasse Zwaar (Masters) kan uitsluitend worden deelgenomen door deelnemers met de 

Nederlandse nationaliteit. Deelnemers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit kunnen 
niet aan dit kampioenschap deelnemen. 

1. Onderdelen 
De wedstrijd bestaat voor de klasse Zwaar (Masters) uit 3 onderdelen: 
1. Een exterieurkeuring op type en gangen  
2. Een terreinproef, ongeveer 3500 m, ongeveer 25 hindernissen max. 1,00 m hoog,  

tempo 350 m/min 

3. Een rijproef gereden door de vakjury. 25% van het aantal gestarte paarden, met een 
maximum van 12, dat zich het hoogst heeft geklasseerd in het tussenklassement na de 2e 
veterinaire keuring, zal door de 2 buitenlandse juryleden worden gereden. Hiervoor is ongeveer 

3 minuten per paard gerekend. 
2. Voorwaarden om te starten 
a. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS en te beschikken over de benodigde 

wedstrijddocumenten - een geldige (dag)startpas en een bij het paard behorend 

paardenpaspoort dat voldoet aan de I&R-wetgeving - met daarin de gevraagde gegevens.  
b. Men dient als combinatie (ruiter/paard) tenminste 6 volledige jachten te hebben uitgereden in 

het lopende seizoen, daarbij de verplichte verenigingstrials in de Master-klasse inbegrepen. 
c. Voor iedere jacht die een combinatie meer heeft (uit)gereden met een maximum van 12 

(inclusief de 5 verplichte jachten) krijgt de combinatie bonuspunten. Dus men kan maximaal 
voor 7 jachten bonuspunten krijgen. 

d. Paarden die worden uitgebracht in de klasse Zwaar (Masters) dienen tenminste 6 jaar te zijn.  
e. Aan de klasse Zwaar (Masters) mag niet met een pony worden deelgenomen. 
 
 

B. Nationale Huntertrails klasse Licht (Members) 

 

Algemeen 
Aan het kampioenschap in de klasse Licht (Membersklasse) kan worden deelgenomen door leden 
en personeel van de Veluwe Hunt, de Midland Hunt, Jachtvereniging Soestdijk en de Koninklijke 

Nederlandsche Jachtvereeniging (ongeacht de nationaliteit van de deelnemer).  
1. Onderdelen 
De wedstrijd bestaat voor de klasse Licht (Members) uit 2 onderdelen: 
a. Een exterieurkeuring op type en gangen  
b. Een terreinproef, ongeveer 3500 m, ongeveer 25 hindernissen max. 0.80 m hoog, tempo 350 

m/min. 
2. Voorwaarden om te starten 

a. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS en te beschikken over de benodigde 
wedstrijddocumenten - een geldige (dag)startpas en een bij het paard behorend 
paardenpaspoort dat voldoet aan de I&R-wetgeving - met daarin de gevraagde gegevens. 

b. Men dient als combinatie (ruiter/paard of ruiter/pony) tenminste 5 volledige jachten te hebben 
uitgereden in het lopende seizoen, daarbij de verplichte verenigingstrials inbegrepen. 

c. Voor iedere jacht die een combinatie meer heeft (uit)gereden met een maximum van 11 

(inclusief de 4 verplichte jachten) krijgt de combinatie bonuspunten. Dus men kan maximaal 
voor 7 jachten bonuspunten krijgen. 

d. Combinaties die startgerechtigd zijn in de eventingklasse M of hoger mogen niet deelnemen 
aan de Kampioenschap Members met uitzondering van deelnemers met dameszadel. 

e. Er kan in de Membersklasse met een pony van de categorie D/E worden deelgenomen 
f. Paarden en pony’s die deelnemen aan de klasse Licht (Members) moeten tenminste 5 jaar zijn. 
g. Buitenlandse deelname vindt plaats op uitnodiging van de wedstrijdorganisatie. 

 
 

Algemene bepalingen 

1.  Erkenning reglementen 
Er zal gereden worden met goedkeuring van de KNHS en onder de van kracht zijnde 
(wedstrijd)reglementen.  
Deze zijn allen terug te vinden op de website www.NKJachtpaarden.nl 

 Door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van de reglementaire  
 bepalingen alsmede de bepalingen in dit vraagprogramma en deze na te leven. 

http://www.nkjachtpaarden.nl/
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2. Aansprakelijkheidsuitsluiting 
Eenieder neemt deel en/of is aanwezig op eigen risico. De wedstrijd gevende organisatie, 
terreineigenaren, officials en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen 
aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden, deelnemers 

toeschouwers en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor 
schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.  

3.    Inschrijvingen 
Inschrijvingen moeten uiterlijk op de sluitingsdatum (8 april) zijn ontvangen op het 
Wedstrijdsecretariaat. Na deze datum worden inschrijvingen niet meer geaccepteerd. 
Inschrijfformulieren uitsluitend digitaal via de website www.NKJachtpaarden.nl, inschrijvingen 
per email worden niet meer geaccepteerd. 

De inschrijving geschiedt per combinatie rijder/paard c.q. pony. Men mag met twee paarden 
cq. pony’s inschrijven. Paarden moet zijn geregistreerd bij de KNHS en er moet een geldige 
(dag)startpas zijn. 
Eenieder dient zich persoonlijk in te schrijven, echter op het inschrijfformulier kan worden 
vermeld met wie men de terreinproef gezamenlijk wil rijden. Bij plotselinge verhindering en 
bij individuele opgaven bepaalt het wedstrijdsecretariaat de indeling voor de terreinproef.  

4. Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 100,- per combinatie, inclusief een programmaboek en  
2 toegangskaarten. 
Indien het evenement geen doorgang vindt ten gevolge van enig niet in de macht van de 
wedstrijdgevende organisatie liggende en niet aan de wedstrijdgevende organisatie toe te 
rekenen omstandigheid, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) in het geval dat van 
overheidswege het houden van evenementen in verband met veterinaire omstandigheden 

wordt verboden of ontraden of wanneer zijdens de eigenaar of exploitant van het terrein de 
wedstrijd geannuleerd wordt of van deze zijde verzocht wordt van het houden van het 
concours af te zien vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

5. Prijzen 
a. De prijzen voor alle klassen bestaan uit linten en ereprijzen.  
b. Per 4 gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan wordt 1 prijs uitgereikt. 
c. De winnaar van de Masterklasse wordt de Nederlands Kampioen Jachtpaarden en ontvangt 

het KNHS-kampioenslint, alsmede een wisselbeker. De wisselbeker kan men niet definitief 
in bezit krijgen. 

d. De winnaar van de Memberklasse, Nationaal Kampioen Jachtpaarden in de klasse Licht, 
ontvangt het kampioenslint, alsmede een wisselbeker. De wisselbeker kan men niet 
definitief in bezit krijgen.  

6. Controle van wedstrijddocumenten (geldige startpas en paspoort paard/pony) 

Tijdens de wedstrijd wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde 
wedstrijddocumenten met hierin de gevraagde gegevens conform de bepalingen in artikel 47 
van het Algemeen Wedstrijdreglement. Een checklist kan geraadpleegd worden op:  

 www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/paardenpaspoort/controle-
paardenpaspoort-op-wedstrijd/  

 7. Controle op ongeoorloofde middelen voor het paard en deelnemer 

Er dient rekening te worden gehouden met een controle op het gebruik van ongeoorloofde 
middelen. 

8.  Algemeen 
In alle gevallen waarin de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen en de bepalingen 
van dit vraagprogramma niet voorzien dan wel in gevallen waarin er geen eenduidigheid 
bestaat omtrent de uitleg van de van toepassing zijnde bepalingen, of wanneer de dichtst bij 

komende uitleg van de van toepassing zijnde bepaling zou resulteren in een overduidelijke 
onrechtvaardigheid, beslist de federatievertegenwoordiger in overleg met de wedstrijdleider. 
 

 

 

 

N.B. Honden zijn welkom mits aangelijnd en met OPRUIMPLICHT. 

 

http://www.nkjachtpaarden.nl/
http://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/paardenpaspoort/controle-paardenpaspoort-op-wedstrijd/
http://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/paardenpaspoort/controle-paardenpaspoort-op-wedstrijd/

