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Vraagprogrogramma: 
5- en 6-jarige eventing paarden 

 
De rubriek Jonge Paarden tijdens de Renswoude Horsetrials heeft tot doel bij de deelnemende paarden 
de aanleg als eventingpaard te toetsen.  
De organisatie behoudt zich het recht voor om zo nodig van de bepalingen van dit reglement af te wijken, 
in overleg met de Federatievertegenwoordiger. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
Federatievertegenwoordiger eventueel in overleg met de organisatie. 
 

Algemene bepalingen 

 
1. Reglementen 
Naast de algemene bepalingen in dit vraagprogramma zijn alle KNHS Reglementen van kracht.  

 
2. Voorwaarden voor deelname ruiter/amazone en paard 
Om deel te mogen nemen dient de combinatie minimaal startgerechtigd te zijn in L-eventing of een 
vergelijkbaar niveau in het buitenland. Voor 6-jarige paarden geldt dat deze maximaal op M-niveau 
mogen zijn gestart. De wedstrijd komt niet in aanmerking voor punten registratie. Combinaties moeten in 
het bezit zijn van een startpas. Buitenlandse deelnemers moeten in het bezit zijn van een Licentie. 
 
3. Voorwaarden voor deelname paard 
Deel kunnen nemen paarden met een leeftijd van 5 en 6 jaar. 
 
4. Inrichting rubriek 
De rubriek zal worden verreden over 3 onderdelen: 

1. Aanlegtest dressuur 
2. Springen (in de springring zullen tevens cijfers voor de stap, draf en galop worden gegeven) 
3. Crosscountry 

 
 Aanlegtest dressuur:  

Na het betreden van de springring wordt “stap” gevraagd ter beoordeling en daarna “draf” gevraagd 
ter beoordeling. Daarna zal de jury een signaal geven om te beginnen met het springparcours.  
De beoordeling van de galop wordt tijdens het springparcours gedaan. 
 
Springen: 
Springconcours ongeveer hoogte 1.00m voor de 5-jarige paarden en 1.10m voor 6-jarige paarden . Er 
is geen maximale toegestane tijd van kracht. 
Het paard wordt tijdens de springproef tevens beoordeeld op de wijze van springen (reflexen, 
vermogen, techniek, instelling) en het gereden zijn (grondtempo, aanleuning, gehoorzaamheid). Een 
jury zal voor deze 2 onderdelen cijfers geven van 0 tot 10 met de mogelijkheid tot het geven van halve 
punten. 
Voor een springfout of een weigering zal 2 punten aftrek worden toegekend. Een 2e weigering is 4 
punten aftrek en bij een 3e weigering volgt uitsluiting. 

 
 Crosscountry: 
 De crosscountry zal niveau klasse L zijn voor de 5-jarigen en klasse M voor de 6-jarigen. 
 Het paard wordt tijdens de crosscountry  tevens beoordeeld op:  

1. Techniek en balans in het terrein en op de sprong (x2). 
2. Inzet en rijdbaarheid (x2). 
3. Kwaliteit van de galop.  

Een jury zal voor deze 3 onderdelen cijfers geven van 0 tot 10 met de mogelijkheid tot het geven van 
halve punten. 
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Voor een weigering zal 10 punten aftrek worden toegekend. Na een derde weigering of na een val 
volgt uitsluiting. Er is geen maximale toegestane tijd van kracht. 

 
5. Resultaatberekening 
Het eindresultaat wordt opgemaakt door de cijfers met de aangegeven vermenigvuldigingsfactor van de 
verschillende onderdelen bij elkaar op te tellen. Vervolgens worden de toegekende aftrekpunten verwerkt 
om de eindscore te krijgen. Het paard met de meeste punten is de winnaar. 

Voorbeeld 1:      Cijfers:  Aftrek 
Aanlegtest dressuur 
Stap       9 
Draf       7 
Galop       8 
 
Springen: 
- Wijze van springen     8 
- Het gereden zijn     7 
  1 springfout          2 
      
Crosscountry:          
- Techniek en balans in het terrein en op de sprong. 8 (x2) 
- Inzet en rijdbaarheid.     8 (x2) 
- Kwaliteit van de galop     9 
  1 weigering        10  
             

      Totaal 80 -  12   =   68 punten 
             
6. Klassement en prijzen 
De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 100,-, € 75,-, € 50,-, volgprijzen € 25,-. De 5 hoogst 
geplaatste combinaties zijn verplicht aan de prijsuitreiking deel te nemen. Het niet deelnemen aan de 
prijsuitreiking kan inhouding van het prijzengeld tot gevolg hebben. 
 
7. KWPN-kampioenschap 
Het hoogstgeplaatste 5-jarige paard dat bij het KWPN is geregistreerd (veulenboek, register A, register B 
of stamboek) wordt uitgeroepen tot KWPN Kampioen en ontvangt een sjerp en een deken. Bij ex aequo 
klassering voor het KWPN Kampioenschap geeft het cijfer in de terreinproef voor onderdeel 1 de 
doorslag. Is er dan nog gelijkheid, dan wordt voor het kampioenschap gekeken naar onderdeel 2 en zo 
nodig naar onderdeel 3. 
 
8. Inschrijfgeld 
Voor deelname is een inschrijfgeld verschuldigd van € 35,-. te voldoen voorafgaand aan het starten op 
het secretariaat. Een box huren is mogelijk en kost € 100,- inclusief stro, voor de door van het gehele 
evenement. Boxhuur dient bij aankomst op het terrein voldaan te worden. 
 
9. Inschrijving 
Aanmelding geschiedt middels het opgaveformulier te downloaden op de website van RHT en deze 
geheel in te vullen en te mailen naar secretariaat@renswoudehorsetrials.nl. De aanmelding moet uiterlijk 
17 mei ontvangen zijn. In totaal kunnen maximaal 100 combinaties deelnemen. Bij te weinig deelname 
heeft de organisatie het recht de rubriek te annuleren. 
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