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KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE  
  

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT HERFSTMEETING  
  
KNHS Regio Zuid-Holland  en Districten van KNHS Regio Zuid-Holland  
  

Gereden wordt de eerste proef van de desbetreffende maand.  

 
  

 Algemene bepalingen.   

 
  

1. Erkenning reglementen 

  

Er zal gereden worden onder de meest recente uitgave van de reglementen van de KNHS en 

de daarop gepubliceerde wijzigingen.   

De in dit reglement genoemde dressuurproeven zijn degene die zijn opgenomen in de meest 

recente uitgave van het dressuurproevenboekje.  

Door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de 

bepalingen van dit reglement en de van toepassing zijnde wedstrijdreglementen.  

  

2.Verenigingsequipes & aantallen  

  

Iedere lid-vereniging binnen de Districten mag maximaal met twee equipes starten, te 

weten, een B-L equipe en een M-Z-ZZL equipe. Het totaal aantal equipes dat mee kan doen 

wordt bepaald door de organiserende vereniging in overleg met de Districtscommissie 

waaronder deze vereniging valt. Een equipe bestaat uit vier combinaties, allen in het bezit 

van een geldige KNHS startpas.  Elke combinatie moet uitkomen voor de vereniging 

waarvan zij startpashouder is in de op de wedstrijddag startgerechtigde klasse.  

  

3. Samenstelling equipes & aantal proeven  

  

Elke equipe bestaat uit maximaal vier of minimaal drie combinaties die ieder een proef 

rijden. Dit is de eerste proef van de desbetreffende maand.  

Iedere combinatie mag maar met één paard/pony aan deze wedstrijd deelnemen. Het maakt 

binnen de desbetreffende equipes niet uit in welke klasse de combinaties uitkomen, als zij 

maar binnen de B-L equipe c.q. M-Z-ZZL equipe passen (een equipe mag zowel uit paarden 
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als pony’s bestaan). Van de vier gereden proeven tellen alleen de beste drie proeven mee in 

het equipeklassement.   

Alle gereden proeven komen in aanmerking voor puntenregistratie.  

 

District Oost organiseert een aparte pony Herfstmeeting voor de gehele Regio. Hiervan gaat 

het winnende equipe door naar de Regionale Herfstmeeting. 

   

4. Inschrijvingen  

  

Alleen verenigingen die behoren tot de Districten van de KNHS Regio Zuid-Holland, kunnen 

zich inschrijven door het mailen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Deze kan 

je vinden op de site van de Regio Zuid-Holland. Het aanmeldingsformulier mailen naar het 

genoemde mailadres van het District is de enige manier om aan te melden voor deze 

wedstrijd.  

De sluitingsdatum is 14 dagen voor de wedstrijddatum.  

De deelname aan de Herfstmeeting is pas zeker, na een bevestiging van het organiserende 

wedstrijd secretariaat  

De locaties en organiserende verenigingen van de Herfstmeeting in het desbetreffende jaar 

zijn te vinden op Facebook en de website van de KNHS Regio Zuid-Holland.  

  

5. Klassement  

  

Er vinden twee District Herfstmeetings plaats, één in de klasse B/L en één in de klasse 

M/ZZL.   

De beste vijf teams van iedere klasse zullen worden afgevaardigd naar de Regionale 

Herfstmeeting. 

De equipe wordt opgesplitst in twee te jureren rubrieken.  

De gereden punten worden omgezet in procenten en bij elkaar opgeteld. Hierbij tellen 

alleen de beste drie resultaten mee. De equipe met het hoogste percentage wint de 

wedstrijd. Er is een B-L bokaal en een M-Z-ZZL bokaal.  

In het individuele klassement wordt in geval van gelijke stand, de ex-aequo regeling van de 

KNHS gehanteerd.  

In het equipeklassement is bij gelijke stand, de vierde proef doorslaggevend.  

  

6. Startdocumenten 

  

Voor alle regels omtrent paardenpaspoort en startpas verwijzen wij naar het geldend KNHS-

reglement.  

   

7. Tijdig melden en gereedhouden  

  

De combinaties dienen zich minimaal een uur voor de starttijd te melden bij het 

wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om de starttijden aan 

te passen bij in- of uitloop van de wedstrijd. De combinaties zijn verplicht te starten op het 

moment dat zij worden opgeroepen.  

Combinaties melden zich minstens vijf minuten voordat zij moeten starten bij de ingang van 

de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn, en/of het wel/niet, geheel opvolgen van de 

https://www.facebook.com/KNHSZuidHolland
https://www.knhszuidholland.nl/districten/
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aanwijzingen kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de wedstrijd tot gevolg hebben, 

e.e.a. ter beoordeling van de KNHS-vertegenwoordiger.  

   

8. Inschrijfgeld  

  

Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is vastgesteld op € 50,00 per equipe. Het inschrijfgeld 

voor de Regionale Herfstmeeting is eveneens vastgesteld op € 50,00 per equipe.  

   

9. Prijzen en prijsuitreiking  

  

Individuele prijzen:  

Aan één op de vier gestarte combinaties per klasse of een gedeelte daarvan, zal een prijs 

uitgereikt worden. De organiserende verenigingen zijn vrij om de vorm en waarde van de 

door hun uit te reiken prijzen te bepalen en eventuele sponsors aan te trekken voor de 

wedstrijd.  

  

Equipe prijzen:  

In het equipe klassement zal voor zowel de B-L equipes als de M-Z-ZZL equipes een 1e, 2e en 

3e equipeprijs beschikbaar gesteld worden in de vorm van eremetaal en linten. Het District 

stelt deze prijzen ter beschikking. De twee winnende equipes krijgen tevens de 

Herfstmeeting Wisselbokaal voor een jaar in hun bezit.  

  

De verenigingen van de winnende equipes hebben de verplichting om het volgende jaar de 

Herfstmeeting te organiseren. Mocht dit een probleem zijn, dan kan er in overleg met het 

District naar een passende oplossing gekeken worden. 

  

Om een prijs te verkrijgen dient de gehele equipe aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.   

Bij het niet aanwezig zijn vervalt de prijs en vindt er een nieuwe rangschikking plaats.  

Ruiters en amazones dienen in tenue te verschijnen op de prijsuitreiking (incl. rijlaarzen).  

 

10. Afmeldingen  

  

Indien een combinatie/equipe zich afmeldt voor een rubriek na de sluitingsdatum blijft men 

conform de reglementen van de KNHS, ongeacht de reden, het inschrijfgeld ten alle tijden 

verschuldigd, tenzij de organiserende vereniging anders beslist. Afmelden dient per e-mail te 

gebeuren, bij hetzelfde emailadres als voor het aanmelden is gebruikt.  

  

Voor equipes die om welke reden dan ook niet meer compleet zijn, geldt het volgende:  

Bij voorkeur wordt een reservecombinatie van die vereniging ingezet.  

Indien dit niet mogelijk is geldt:  

--   Equipes bestaande uit drie combinaties tellen mee in het equipeklassement, alle drie de 

proeven tellen mee.  

--   Equipes bestaande uit minder dan drie combinaties, zijn uitgesloten voor deelname      

aan de Herfstmeeting  

        

11. Algemeen  
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Het secretariaat of de organisatie verstrekken telefonisch geen uitslagen. In alle gevallen 

waarin de reglementen niet voorzien zijn, dan wel gevallen waarin er geen duidelijkheid 

bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bij komende uitleg van de 

toepassing zijnde regel zou resulteren en een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de 

wedstrijdleider(ster) i.o.m. de Districtscommissie en zo nodig met de KNHS-afgevaardigde.  

  

12. Locatie 

De locaties en data worden ieder jaar vastgesteld op de kalendervergadering. Deze worden 

ook gepubliceerd op de website van de KNHS Regio Zuid-Holland.  

  

13. Jury’s  

De organiserende verenigingen van de District Herfstmeeting zorgen dat de jury’s van buiten 

het betreffende District komen.  

  

14. Regionale Herfstmeeting  

  

Met betrekking tot de Regionale Herfstmeeting is ook bovenstaande reglement van 

toepassing met dien verstande dat er geen inschrijving benodigd is dan wel dat vanuit alle 3 

de Districten de 5 beste geplaatste equipes van zowel de B-L als de M-Z-ZZL zich automatisch 

geselecteerd hebben voor deze wedstrijd. Indien een equipe afziet van deelname zal er in 

het klassement opgeschoven worden naar de eerstvolgende. Deze wedstrijd zal op één dag 

verreden worden en onder verantwoording en organisatie van de gezamenlijk Districten 

vallen.  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

https://www.knhszuidholland.nl/districten/

