1

KNHS-VNS – Statuten en Reglementen
INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave
Belangrijke afkortingen en begrippen ...................................................................................................... 4
1

Statuten .................................................................................................................................... 5
1.1

De Organisatie .......................................................................................................................... 6

1.2

Leden ........................................................................................................................................ 7

1.3

Bestuur ...................................................................................................................................... 9

1.4

Commissies ............................................................................................................................. 10

1.5

Algemene Leden Vergadering (ALV) ...................................................................................... 11

1.6

Besluitvorming ......................................................................................................................... 12

1.7

Financiën ................................................................................................................................. 13

1.8

Omgang met statuten en reglementen ................................................................................... 14

1.9

Slot .......................................................................................................................................... 15

2

Huishoudelijk reglement (HR) ................................................................................................ 17
2.1

De leden .................................................................................................................................. 18

2.2

De contributie en administratie der leden ............................................................................... 18

2.3

Nadere omschrijvingen en bepalingen lidmaatschappen ....................................................... 19

2.4

Van het bestuur ....................................................................................................................... 20

2.5

Van de vergaderingen ............................................................................................................. 21

2.6

Van de verkiezingen................................................................................................................ 21

2.7

Van de commissies ................................................................................................................. 22

2.8

Slotbepalingen ........................................................................................................................ 22

3

Algemeen Wedstrijd- (en Evenementen)reglement (AWR) ................................................... 23
3.1

Inleiding en omschrijving ......................................................................................................... 25

3.2

Procedure Aanvragen & Toewijzing ........................................................................................ 27

3.3

Deelnemers en inschrijvingen ................................................................................................. 28

3.4

Organisatie .............................................................................................................................. 31

3.5

Officials (o.a. juryleden en KNHS-VNS-vertegenwoordigers)................................................. 31

3.6

Klassement ............................................................................................................................. 33

3.7

Algemene verbods- en gebodsbepalingen ............................................................................. 34

3.8

Wreedheid en doping .............................................................................................................. 36

3.9

Bezwaren en klachten ............................................................................................................. 37

3.10

Garantiesubsidie ..................................................................................................................... 37

3.11

Slotbepalingen ........................................................................................................................ 38

4

Aanvullend Wedstrijdreglement Stedenontmoeting (SO) ...................................................... 40
4.1

Algemeen ................................................................................................................................ 41

4.2

Equipes ................................................................................................................................... 41

4.3

Rubrieken ................................................................................................................................ 42

4.4

Het rijden van de wedstrijd ...................................................................................................... 45
2

KNHS-VNS – Statuten en Reglementen
INHOUDSOPGAVE
4.5

Klassementen ......................................................................................................................... 45

4.6

Slotbepalingen ........................................................................................................................ 46

5

Aanvullend Wedstrijdreglement Kampioenschappen ............................................................ 47
5.1

Algemeen ................................................................................................................................ 48

5.2

Deelneming NSK ..................................................................................................................... 48

5.3

Deelneming VNSK .................................................................................................................. 49

5.4

Algemene voorwaarden voor de wedstrijd .............................................................................. 50

5.5

Dressuur NSK ......................................................................................................................... 51

5.6

Springen NSK ......................................................................................................................... 51

5.7

Klassering NSK ....................................................................................................................... 51

5.8

Slotbepaling ............................................................................................................................ 52

6

Selectieprocedure Internationale Studentenconcoursen (ISC).............................................. 53

7

Selectieprocedure World University Equestrian Championships (WUEC) ............................ 59

3

KNHS-VNS – Statuten en Reglementen
GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Belangrijke afkortingen en begrippen
KNHS-VNS
AB
DB
ALV
HR
AWR
SO
NSK
VNSK
SRNC
WUEC

KNHS-VNS-vertegenwoordiger

Evenement

Wedstrijd

Onderlinge wedstrijd

KNHS Vereniging Nederlandse Studentenruiters
Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
Algemene (Leden) Vergadering
Huishoudelijk Reglement
Algemeen Wedstrijdreglement
Stedenontmoeting
Nederlands Studenten Kampioenschap(pen)
Vereniging Nederlandse Studentenruiters
Kampioenschap(pen)
Student Rider Nations Cup
World University Equestrian Championship(s)

Vertegenwoordiger van de KNHS-VNS welke meestal lid is
van het DB, maar kan ook een ander lid van de vereniging
zijn.
Al datgene wat valt onder de controle van de organisatoren
waaraan ook andere leden dan diegenen, die aangesloten
zijn bij de organisator c.q. vereniging, kunnen deelnemen.
(Zie AWR Artikel 3 - )
Een evenement, waarbij een individuele en/of
equipesgewijze klassering plaatsvindt, een klassement
wordt opgemaakt en prijzen worden toegekend. (Zie AWR
Artikel 3 - )
Een wedstrijd, waaraan slechts wordt deelgenomen door
studentenruiters en/of amazones, komende uit ten hoogste
twee studentenrijverenigingen. Onderlinge wedstrijden
dienen gemeld te worden bij de KNHS-VNS, maar komen
niet in aanmerking voor puntenregistratie. (Zie AWR Artikel
3-)
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1.1 De Organisatie
Artikel 1 - Naam, zetel en duur
1.

2.
3.
4.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: KNHS-Vereniging Nederlandse
Studentenruiters en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: de KNHS-VNS. De
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie wordt in deze statuten nader aangeduid als: de
KNHS.
De zetel van de KNHS-VNS is gevestigd te Ermelo.
De KNHS-VNS is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De KNHS-VNS is de voortzetting van de Stichting Nederlandse Studentenruiters, die werd
opgericht op 6 maart 1969, te Utrecht.

Artikel 2 - Doel
1.

2.
3.

De KNHS-VNS stelt zich ten doel:
a. het behartigen van de belangen van de leden;
b. het stimuleren van samenwerking tussen de leden;
c. samen te werken met de KNHS middels een overeenkomst;
d. het verrichten van die taken en werkzaamheden, alsmede het uitoefenen van die
bevoegdheden welke de KNHS-VNS krachtens de statuten en reglementen van de KNHS, of
door besluiten van organen van de KNHS worden opgedragen.
De KNHS-VNS zal haar doelstelling realiseren door nauwe samenwerking met de KNHS en met
andere organisaties die lid zijn van de KNHS en/of daarmee samenwerken.
De KNHS-VNS tracht haar doel voorts te bereiken:
a. door het organiseren of doen organiseren of bevorderen van jaarlijkse nationale
studentenkampioenschappen en van ontmoetingen tussen studentenruiters;
b. door zorg te dragen voor een afvaardiging van studentenéquipes naar internationale
toernooien en voorts door ontmoetingen op hippisch gebied tussen Nederlandse en
buitenlandse studenten te bevorderen;
c. door het organiseren of doen organiseren of doen bevorderen van ruitersportontmoetingen
tussen studenten en niet-studenten;
d. door het bevorderen van de samenwerking tussen de studentenpaardrijverenigingen en door
uitwisseling van ervaringen;
e. door alle middelen, die verder het bereiken van het gestelde doel kunnen bevorderen.

Artikel 3 - Organisatie van de KNHS-VNS
1.
2.
3.

4.
5.

6.

De KNHS-VNS werkt samen met de KNHS. De leden van de KNHS-VNS werken ook samen met
de KNHS.
De KNHS-VNS behartigt in KNHS verband meer specifiek de belangen van de
studentenruitersport en haar beoefenaren.
Aan de KNHS-VNS worden in de statuten en reglementen van de KNHS of krachtens te nemen
besluiten van organen van de KNHS taken en bevoegdheden opgedragen, waarvoor het
Algemeen Bestuur (AB) (zie Statuten Artikel 7 - ) van de KNHS-VNS verantwoording verschuldigd
is aan het Federatiebestuur van de KNHS.
De KNHS-VNS werkt binnen KNHS verband nauw samen met de daarvoor in aanmerking
komende disciplinecommissies en topsportcommissies van de KNHS.
Organen van de KNHS-VNS zijn het Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB) en de
algemene leden vergadering (ALV) alsmede personen en commissies, indien en voor zover deze
op grond van de statuten door de ALV zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie
daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Waar in deze statuten wordt gesproken over het ‘Federatiebestuur’ wordt daarmede het
Federatiebestuur van de KNHS bedoeld en waar gesproken wordt van ‘ledenraad’ de algemene
vergadering van de KNHS.
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1.2 Leden
Artikel 4 - Leden
1.

2.
3.

4.

Leden van de KNHS-VNS zijn rechtspersonen, zijnde studentenrijverenigingen, natuurlijke
personen, zijnde internationale studentenruiters en directe leden, rechtstreeks lid van de KNHSVNS, en natuurlijke personen, zijnde honorairen en reünisten. Internationale studentenruiters en
directe leden staan als student (hieronder vallen ook promovendi) ingeschreven aan een
opleiding aan een Nederlandse bij de wet erkende universiteit of een Nederlandse bij de wet
erkende instelling van Hoger Beroeps Onderwijs en zijn niet ouder dan dertig jaar op 1 januari van
het lopende collegejaar. Het aantal leden van elke studentenrijvereniging wordt jaarlijks bepaald
op 1 oktober.
De toelating tot de KNHS-VNS kan nader worden geregeld in een reglement.
Het DB (zie Statuten Artikel 7 - ) houdt een register van leden bij. In het register worden alleen die
gegevens bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de KNHS-VNS noodzakelijk
zijn.
Op voorstel van het AB kan de ALV een persoon die zich die zich voor de door de KNHS-VNS
vertegenwoordigde studentenruitersport in het algemeen en voor de KNHS-VNS in het bijzonder
zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'erelid' verlenen.

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Leden van de KNHS-VNS zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen, waaronder begrepen het wedstrijdreglement van de KNHS-VNS
en de besluiten van organen van de KNHS-VNS na te leven;
b. de statuten en reglementen, wedstrijdbepalingen daaronder begrepen, van de KNHS en de
besluiten van organen en commissies van de KNHS na te leven;
c. De statuten en reglementen, wedstrijdbepalingen daaronder begrepen, van de Fédération
Equestre Internationale (FEI) en de besluiten van organen en commissies van de FEI na te
leven;
d. de statuten en reglementen, wedstrijdbepalingen daaronder begrepen, van de Association
Internationale Etudiants Cavaliers (AIEC) en de besluiten van organen en commissies van de
AIEC na te leven;
e. de belangen van de KNHS-VNS en/of van de paardensport in het algemeen te bevorderen
en deze niet te schaden;
f. alle overige verplichtingen welke de KNHS-VNS in naam of ten behoeve van de leden
aangaat of welke uit het lidmaatschap van de KNHS-VNS voortvloeien, te aanvaarden en na
te komen.
Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij
besluit van de ALV van de KNHS-VNS.
De KNHS-VNS kent een wedstrijdreglement, dat na vaststelling door het Federatiebestuur van
toepassing is tijdens door en voor de leden georganiseerde nationale wedstrijden.
De KNHS-VNS kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij een lid zich daartegen
verzet, kan de KNHS-VNS voor een lid nakoming van bedongen rechten en schadevergoeding
vorderen. De KNHS-VNS kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
Indien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen tegenover de KNHS-VNS heeft voldaan,
is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke nadat het lid een nieuwe termijn voor betaling is
gegund, dan is het desbetreffende lid behalve de wettelijke rente ook 15% aan
buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in diens
verzuim, dan is het lid naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle
redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de KNHS-VNS door een advocaat of
deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
Leden zijn verplicht de gezondheid en het welzijn van bij wedstrijden ingezette paarden te
bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zoveel mogelijk onder
7

KNHS-VNS – Statuten en Reglementen
STATUTEN
gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch
tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid of diens paard te verrichten prestatie opzettelijk
of onbewust mag worden beïnvloed door het gebruik of het toedienen van verboden middelen, als
bedoeld in het Humaan Dopingreglement van de KNHS en in het Reglement Ongeoorloofde
Middelen Voor Paarden van de KNHS. Het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen is
strafbaar.

Artikel 6 - Einde lidmaatschap
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Het lidmaatschap van de KNHS-VNS eindigt door het overlijden van het lid, door opzegging of
royement door de KNHS-VNS en door opzegging door het lid. Een lidvereniging kan pas het
lidmaatschap opzeggen wanneer de ALV van de lidvereniging het hiermee eens is. Van directe
leden en internationale studentenruiters wordt het lidmaatschap een jaar na beëindiging van de
studie omgezet in lidmaatschap als reünist.
Een lid kan zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen tegen het einde van het academisch jaar van
de KNHS-VNS met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de KNHS-VNS in een andere rechtsvorm,
dan wel tot fusie of splitsing;
b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van
toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd
wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig is
omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging
beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Is het lidmaatschap ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, wat bij twijfel beoordeeld
wordt door het AB, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de
datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn
rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.
Opzegging van het lidmaatschap van leden door de KNHS-VNS geschiedt door het AB. De
KNHS-VNS kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van zijn boekjaar. Opzegging door
de KNHS-VNS kan geschieden wanneer:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de KNHS-VNS niet of niet tijdig nakomt, waaronder
begrepen het niet nakomen van financiële verplichtingen tegenover de KNHS-VNS;
b. de belangen van de KNHS-VNS of van de studentenruitersport schaadt;
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.
Voorts kan de KNHS-VNS het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen
beëindigen indien redelijkerwijs van de KNHS-VNS niet kan worden verlangd het lidmaatschap te
laten voortduren.
Royement (ontzetting) wordt alleen door het Tuchtcollege van de KNHS uitgesproken en in
beroep door de Raad van Appèl van de KNHS en kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de KNHS-VNS
of de KNHS-VNS op onredelijke wijze benadeelt. Het AB kan door middel van de in het
Tuchtreglement van de KNHS voorgeschreven aangifte het Tuchtcollege van de KNHS verzoeken
een lid te royeren.
Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk door het Tuchtcollege van de KNHS aan het
lid, aan de KNHS-VNS, aan het Federatiebestuur schriftelijk meegedeeld. Het lid kan binnen een
maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan bij de Raad van Appèl van de KNHS.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Tijdens zijn schorsing
is het lid gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden zijn rechten opgeschort, met
uitzondering van de rechten die hem in het Tuchtreglement van de KNHS zijn toegekend.
Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang hij
niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de KNHS-VNS, of zolang een
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aangelegenheid waarbij hij is betrokken niet is afgewikkeld, de ten uitvoerlegging van een
opgelegde straf hieronder begrepen. Het AB stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap
eindigt.

1.3 Bestuur
Artikel 7 - Het bestuur
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Het bestuur kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het DB bestaat uit
de Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Secretaris, de Penningmeester, de Commissaris Nationaal en
de Commissaris Internationaal. Het AB bestaat uit de leden van het DB en voorts uit leden. De
lidverenigingen vaardigen naar het AB een lid van de lidvereniging af (deze afgevaardigden
dienen studentenruiter te zijn). De internationale studentenruiters, de directe leden en de
reünisten vaardigen elk maximaal twee leden af. AB-leden zijn studentenruiters, met uitzondering
van de vertegenwoordigers van de reünisten.
Het AB bestaat uit meerderjarige personen. De ALV stelt het aantal bestuursleden vast. Het
lidmaatschap van het AB is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Tuchtcollege en de
Raad van Appèl van de KNHS. Het lidmaatschap van het DB is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van de kascommissie.
Het DB of ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen tot het moment van aanvang van de
ALV.
Bestuursleden worden benoemd tot de najaars-ALV in het volgende academische jaar en kunnen
aansluitend jaarlijks herkozen worden. Na beëindiging van het lidmaatschap kan het
desbetreffende bestuurslid niet meer worden herkozen.
Leden van het DB treden in functie na hun benoeming en treden af aan het eind van de ALV,
waarin de duur van hun benoeming eindigt. In een tussentijdse vacature wordt op de
eerstvolgende ALV voorzien.
Na de benoeming van de leden van het DB worden de taken van ieder DB-lid vastgesteld,
waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder DB-lid is tegenover de KNHS-VNS
gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die
tot de werkkring van twee of meer DB-leden behoort, is ieder van hen voor het geheel
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Een DB-lid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de ALV worden
ontslagen of geschorst. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag, eindigt
de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing.
Het lidmaatschap van het AB en DB eindigt door beëindiging van het lidmaatschap van de KNHSVNS of de studentenrijvereniging, overlijden, ontslag en bedanken. Voorts eindigt het
lidmaatschap van het AB en DB door benoeming tot lid van het Tuchtcollege of de Raad van
Appèl van de KNHS. Het lidmaatschap van het DB eindigt tevens door benoeming tot lid van de
kascommissie van de KNHS-VNS.
Indien een DB-lid bedankt of ontslag neemt, worden de verantwoordelijkheden waargenomen
door de overige leden van het DB. Er wordt binnen twee maanden een ALV uitgeschreven, ook
indien er nog geen kandidaten zijn voor de vacature.

Artikel 8 - Taken en bevoegdheden bestuur
1.
2.

3.

Tenzij de statuten anders bepalen, is het AB belast met het besturen van de KNHS-VNS.
Het AB kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken door
het DB, commissies of personen doen uitvoeren. De taken van het DB worden in het
huishoudelijk reglement nader omschreven.
Indien het aantal DB-leden beneden vijf is gedaald, blijft het DB bevoegd. Het is echter verplicht
zo spoedig mogelijk een vergadering van de ALV bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien.
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4.

5.

6.

Voor taken en bevoegdheden die het AB op grond van de statuten, reglementen en besluiten van
de KNHS uitoefent, is het AB verantwoording verschuldigd aan het Federatiebestuur van de
KNHS.
Het DB ziet in de KNHS-VNS toe op het naleven van de statuten, reglementen en besluiten, zoals
vermeld in Statuten Artikel 5 - . Met uitzondering van aangelegenheden die de KNHS of de FEI
betreffen, beslist het DB in gevallen waarin de statuten, reglementen en besluiten van de KNHSVNS niet voorzien, welk besluit van kracht blijft totdat de ALV anders heeft beslist, tenzij
daarmede in strijd zou worden gehandeld met de statuten, reglementen en besluiten van de
KNHS, in welk geval het Federatiebestuur van de KNHS beslist welke beslissing van kracht blijft
totdat de ALV anders heeft beslist.
Het DB is na voorafgaande goedkeuring door de ALV bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot aankoop en verkoop van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de KNHS-VNS zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor éénderde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor en schuld van een ander
verbindt.

Artikel 9 - Vertegenwoordiging
1.
2.
3.

4.

5.

Het DB vertegenwoordigt de KNHS-VNS.
De KNHS-VNS wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het
DB.
Het DB of de twee gezamenlijk handelende DB-leden kunnen een lid schriftelijk machtigen om de
KNHS-VNS te vertegenwoordigen in uitzonderlijke gevallen en onder de voorwaarden die uit de
verstrekte volmacht blijken.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het DB en van de twee gezamenlijk handelende DBleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend kan in die
volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten, hetzij een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe
een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is
besloten.

1.4 Commissies
Artikel 10 - Commissies
1.

2.

3.

4.

5.

Op initiatief van ten minste tweederde van de leden van het bestuur of op initiatief van de ALV
kunnen er permanente of tijdelijke commissies ingesteld worden. Het AB moet hier zo spoedig
mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Degene die de commissie hebben ingesteld, hebben
de bevoegdheid om de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een
reglement is geregeld, worden deze vastgesteld door het AB onderscheidenlijk de ALV. Een
commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
Tenzij in de statuten of een reglement anders is bepaald of door de ALV anders wordt besloten,
bestaat een commissie uit ten minste drie leden. De leden van een permanente commissie
worden telkens benoemd voor de duur van één jaar. De leden van een tijdelijke commissie
worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.
Tenzij anders is bepaald of besloten door de ALV, wordt de voorzitter van een commissie in
functie gekozen door degene die de commissie hebben ingesteld. De leden van een commissie
verdelen in onderling overleg de overige functies.
De kascommissie bestaat ten minste uit een lid uit het AB van de KNHS-VNS, niet zijnde een DBlid, en een afgevaardigde van de KNHS, aan te wijzen door de directie van de KNHS. De
kascommissie is belast met het onderzoek als vermeld in Statuten Artikel 18 - .
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De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich
voor rekening van de KNHS-VNS door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt
vooraf met het AB over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen
overeenstemming dan beslist de ALV.

1.5 Algemene Leden Vergadering (ALV)
Artikel 11 - ALV
1.
2.
3.
4.
5.

Aan de ALV komen in de KNHS-VNS alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen.
De voorzitter van het DB leidt de vergaderingen van de ALV.
De ALV bestaat uit alle leden van de KNHS-VNS.
Leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering van de ALV.
Van het verhandelde tijdens de ALV wordt door een door het DB aangewezen persoon notulen
gemaakt die op de volgende ALV worden vastgesteld.

Artikel 12 - Bijeenroeping ALV
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Jaarlijks worden ten minste twee ALVs gehouden:
a. de voorjaars-ALV welke uiterlijk vijftien juni wordt gehouden;
b. de najaars-ALV welke uiterlijk vijftien december wordt gehouden;
De bijeenroeping gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een
schriftelijke oproep aan de leden.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken. Met schriftelijke goedkeuring van ten
minste tweederde van het bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten.
Een buitengewone ALV (BLV) wordt gehouden indien het AB dit nodig acht.
Voorts wordt een BLV gehouden indien ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het doen
uitbrengen van eentiende gedeelte van de stemmen in de ALV het DB daarom verzoekt. Het
verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien
het DB niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken
een ALV bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze
waarop het DB de ALV bijeenroept of bij advertentie in een landelijk veelgelezen dagblad. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan DB-leden belasten met de leiding van de ALV en het
opstellen van de notulen.
Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het DB waar en wanneer een vergadering
van de ALV wordt gehouden.

Artikel 13 - Toegang ALV
1.

2.
3.

4.

5.

Toegang tot de openbare ALVs hebben:
a. De leden;
b. De leden van het Federatiebestuur van de KNHS;
c. De directieleden van de KNHS;
d. Degenen die door het bestuur of de ALV zijn toegelaten.
Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de ALV.
Vergaderingen van de ALV zijn in principe openbaar. De ALV gaat in een besloten vergadering
over indien de voorzitter, het AB of ten minste tien leden hierom verzoeken. Tot een besloten
vergadering hebben toegang alle niet-geschorste leden en degenen die door de ALV worden
toegelaten.
In het geval van een aanvraag voor een besloten vergadering wordt de vergadering besloten.
Vervolgens wordt er allereerst bepaald of de redenen die tot het aanvragen van een besloten
vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval dan
wordt de vergadering in het openbaar voortgezet.
Over wat in een besloten vergadering is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan
hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.
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Artikel 14 - Agenda
1.
2.

3.

4.
5.
6.

De agenda van de ALV wordt ten minste vier weken voor de dag van de ALV ter kennis van de
leden gebracht door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending aan de leden.
De agenda van de voorjaars-ALV bevat in ieder geval:
a. de notulen van de vorige vergadering van de ALV;
b. het vaststellen van contributies en andere bijdragen;
c. het halfjaarverslag van het DB;
d. het halfjaarlijks financieel verslag van het DB;
e. de verklaring van de kascommissie;
f. de rondvraag.
De agenda van de najaars-ALV bevat in ieder geval:
a. de notulen van de vorige vergadering van de ALV;
b. het vaststellen van het jaarlijkse werkplan;
c. het vaststellen van de balans en van de resultatenrekening over het afgelopen boekjaar;
d. het vaststellen van de begroting voor het lopende boekjaar;
e. het jaarverslag van het DB;
f. het financieel jaarverslag van het DB;
g. de verklaring van de kascommissie;
h. de rondvraag.
Uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering van de ALV kunnen ten minste tien leden
voorstellen aan de agenda toevoegen.
Het DB is bevoegd later ingekomen voorstellen, alsmede eigen voorstellen alsnog op de agenda
te plaatsen.
De ALV kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de
ALV bij meerderheid anders beslist.

1.6 Besluitvorming
Artikel 15 - Besluiten
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de KNHS-VNS worden
genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de ALV.
De voorzitter van een orgaan of commissie leidt de vergadering. De voorzitter stelt daarin de orde
van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.
Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen
genomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht namens een geschorst lid, en voorts wanneer
schriftelijk is gestemd blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten, dan
voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.
Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder AB-lid in de desbetreffende vergadering één
stem uit. Het DB heeft daarbij gezamenlijk één stem. Ieder AB-lid kan één ander AB-lid of een
natuurlijk persoon die dezelfde studentenrijvereniging of die dezelfde leden vertegenwoordigt,
schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen.
Een stemgerechtigd lid kan slechts door één ander stemgerechtigd lid worden gemachtigd.
Bij opening van de vergadering dient bekend te zijn wie er gemachtigd is.
De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over
zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de
vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval
wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een
tweederde meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die
het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben
behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden.
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8.

9.

Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt,
of door loting na een derde stemming is aangewezen.
Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden, die geen ABlid mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent
de uitslag en doet daarvan mededeling.
Het door de Voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
Voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt
of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde - een
stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

Artikel 16 - Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet
iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de
statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan
dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de
ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld
door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een
vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit
regelen;
b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
c. wegens strijd met een reglement.
Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in
lid 2 wordt gedoeld.
De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de
dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende
van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4.a, kan door een daartoe
strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te
bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door
het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

1.7 Financiën
Artikel 17 - Boekhouding en financiën
1.
2.
3.

Het boekjaar van de KNHS-VNS loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgende jaar.
De geldmiddelen van de KNHS-VNS bestaan uit: contributies, heffingen, bijdragen en andere
inkomsten. Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard na boedelbeschrijving.
De ALV stelt de contributies vast. De leden zijn gehouden tot betaling van de vastgestelde
contributie, heffingen en andere bijdragen.

Artikel 18 - Rekening en verantwoording
1.

Het DB is verplicht van de vermogenstoestand van de KNHS-VNS en van alles betreffende de
werkzaamheden van de KNHS-VNS, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
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zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de KNHS-VNS kunnen worden gekend.
2. Het DB legt jaarlijks in de najaars-ALV van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft een
begroting ter goedkeuring voor aan de ALV.
3. Het DB is verplicht jaarlijks met de najaars-ALV de balans en de resultatenrekening van het
afgelopen boekjaar van de KNHS-VNS te maken en op papier te stellen.
4. Het DB brengt met de najaars-ALV een jaarverslag uit over het afgelopen bestuursjaar over de
gang van zaken in de KNHS-VNS en over het gevoerde beleid. Daarnaast brengt het DB met de
najaars-ALV een financieel jaarverslag uit over het afgelopen boekjaar met daarin de balans en
resultatenrekening met een toelichting ter goedkeuring voor aan de ALV. Deze stukken worden
ondertekend door alle AB-leden. Heeft een AB-lid de stukken niet ondertekend, dan wordt
daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.
5. De ALV kan het in lid 3 genoemde moment verleggen door het stellen van een nieuw moment. Na
afloop van het oorspronkelijke of de verlegde moment kan ieder AB-lid in rechte vorderen dat zij
hun verplichtingen nakomen.
6. De controle op de in lid 3 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door de door de ALV benoemde
kascommissie. Het DB is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de KNHS-VNS voor raadpleging
beschikbaar te stellen.
7. Goedkeuring door de ALV van de balans en de resultatenrekening met toelichting gebeurt nadat
is kennis genomen van de verklaring van de kascommissie. Goedkeuring strekt het DB tot
décharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
8. De balans en de resultatenrekening met toelichting moeten op papier worden gesteld en
bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd kunnen - met uitzondering van de
op papier gestelde balans en resultatenrekening - de op een gegevensdrager aangebrachte
gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen
van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden,
terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen
redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.
9. Het DB is verplicht de in lid 1 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren.
10. De verplichting tot het bewaren van de boeken, bescheiden en gegevensdragers geldt ook na
ontbinding van de KNHS-VNS gedurende een termijn van zeven jaren na de datum waarop de
KNHS-VNS heeft opgehouden te bestaan.

1.8 Omgang met statuten en reglementen
Artikel 19 - Reglementen en uitvoeringsbesluiten
1.
2.
3.

4.
5.

De organisatie van de KNHS-VNS en ook de taken en bevoegdheden van haar organen en
commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.
De ALV stelt de reglementen vast en wijzigt deze.
Reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de ALV. Nieuwe reglementen en wijzigingen
in reglementen treden in werking op de dag dat de vaststelling van het reglement of van de
wijziging aan de leden bekend wordt gemaakt, tenzij de ALV een andere datum vaststelt.
In gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het DB.
Het DB is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter die een nadere
regeling vereisen een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit heeft de kracht van
een reglement, is voor alle leden bindend en dient door de eerstvolgende ALV te worden
bekrachtigd, dan wel als bepaling in de statuten of in een reglement te worden opgenomen.
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Artikel 20 - Wijziging van statuten
1.

2.

3.

4.

5.

In de statuten van de KNHS-VNS kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van
een ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld. Een statutenwijziging mag niet in strijd zijn met de taak en doelstellingen van
de KNHS.
Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten uiterlijk drie weken vóór de ALV een voorstel tot statutenwijziging, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de ALV wordt gehouden.
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts op een ALV waar tenminste tweederde van
de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit niet het geval is, zal er een
BLV bijeengeroepen worden waarbij een tweederde meerderheid behaald moet worden onder de
stemgerechtigden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen laten opmaken van de akte is ieder DB-lid bevoegd, dat bevoegd is de
KNHS-VNS te vertegenwoordigen. Het DB doet van deze datum waarop de akte is opgemaakt,
mededeling aan de leden in de officiële mededelingen.
De leden van het DB zijn verplicht een gewaarmerkte kopie van de gewijzigde statuten neer te
leggen op het kantoor van het Handelsregister, waarin de KNHS-VNS is ingeschreven.

1.9 Slot
Artikel 21 - Tuchtrechtspraak
1.

2.

3.

4.

In geval van een overtreding van de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS-VNS
onderscheidenlijk van de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS en/of van de FEI kan
het AB daarvan aangifte doen bij het Tuchtcollege van de KNHS.
De tuchtrechtspraak, als bedoeld in lid 1, wordt uitgeoefend door het Tuchtcollege van de KNHS
en - in beroep - door de Raad van Appèl van de KNHS, overeenkomstig het Tuchtreglement van
de KNHS.
Het Tuchtreglement van de KNHS is op alle leden van de KNHS-VNS van toepassing. Het
Tuchtreglement regelt de wijze van benoeming van de leden van het Tuchtcollege en van de
Raad van Appèl van de KNHS, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de
overtredingen, de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het
in overtreding zijnde lid.
De uitspraak van het Tuchtcollege en de Raad van Appèl van de KNHS is voor de KNHS-VNS en
haar leden bindend.

Artikel 22 - Ontbinding en vereffening
1.
2.

3.

4.
5.

Een besluit tot ontbinding van de KNHS-VNS kan alleen worden genomen in een daartoe
speciaal te houden ALV. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
Indien de ALV tot ontbinding van de KNHS-VNS heeft besloten, treden de DB-leden als
vereffenaar op, tenzij de ALV de vereffening aan een derde opdraagt. De te benoemen
vereffenaars behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de KNHS.
Na de ontbinding blijft de KNHS-VNS voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de KNHS-VNS uitgaan, wordt aan de
naam toegevoegd "in liquidatie".
De ALV benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de KNHS-VNS zal bewaren
tot zeven jaar na afloop der vereffening. De ALV kan de bewaarder een bewaarloon toekennen.
Een batig saldo vervalt aan de KNHS.

Overgangsbepalingen:
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-

Voor de eerste maal worden tot bestuurslid van de KNHS-VNS benoemd:
............, in de functie van Voorzitter
............, in de functie van Vicevoorzitter
............, in de functie van Secretaris
............, in de functie van Penningmeester
............, in de functie van Commissaris Internationaal
.………, in de functie van Commissaris Nationaal
............, in de functie van AB-lid
............, in de functie van AB-lid
enz.
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2.1 De leden
Artikel 1 - Verkrijging Lidmaatschap
1.

2.

3.

Het lidmaatschap van de KNHS-VNS wordt verkregen middels een rechtstreeks aan het DB
gericht verzoek tot toelating als lid. Dit is enkel mogelijk voor nog niet aangesloten
studentenrijverenigingen, studenten die studeren en wonen in een stad zonder een bij de KNHSVNS aangesloten studentenrijvereniging of die zich niet willen aansluiten bij een nationale
studentenrijvereniging die bij de KNHS-VNS is aangesloten; voor studenten die een lidmaatschap
als internationale studentenruiter willen verkrijgen; en natuurlijke personen die lid zijn geweest
van een studentenrijvereniging die een lidmaatschap als reünist willen verkrijgen.
Het DB kan een verzoek als toelating tot lid afwijzen: zij dient de betrokkene hiervan schriftelijk in
kennis te brengen en wel binnen 14 dagen na het besluit. De afwijzing moet met redenen
omkleed zijn.
Beroep aantekenen tegen een weigering tot toelating als lid is mogelijk tot 14 dagen na
kennisgeving van voorgenomen weigering. Het beroep zal dan op de eerstvolgende ABvergadering worden behandeld.

Artikel 2 - Rechten van Leden
1.

2.

3.

Het lid heeft het recht:
a. niet- besloten AB-vergaderingen bij te wonen en de ALV als bedoeld in HR Artikel 17 - en
Artikel 18 - .
b. een afschrift van de statuten en reglementen tegen kostprijs te verkrijgen na aanvraag bij de
Secretaris van het DB.
Het lid kan de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet eerder uitoefenen dan nadat de
contributie is betaald en ook aan overige financiële verplichtingen jegens de KNHS-VNS is
voldaan.
Het lid heeft het recht om aan evenementen onder auspiciën van de KNHS-VNS deel te nemen
voor zover daarbij geen beperkingen gelden volgens deze en andere reglementen van de KNHSVNS.

2.2 De contributie en administratie der leden
Artikel 3 - Contributie
1.
2.

3.

De contributie wordt jaarlijks tijdens de voorjaars-ALV vastgesteld.
De peildatum voor de contributie (en dus het aantal leden) is op 1 oktober. Voor 1 november
daaropvolgend dient iedere studentenrijvereniging een overzicht van hun leden (namen,
geboortedata en (indien van toepassing) afstudeerdata) ingeleverd te hebben. Vervolgens zal de
Penningmeester een factuur sturen die voor 1 december betaald moet worden. De andere leden
dienen ook voor 1 december hun contributie te hebben voldaan. Onder de leden van een
studentenrijvereniging worden alle leden verstaan die onder de noemer studentenruiter vallen.
Leden die hun afdracht niet op 1 januari hebben voldaan, zijn niet bevoegd om deel te nemen aan
de door de KNHS-VNS georganiseerde of gecoördineerde evenementen.

Artikel 4 - Ledenadministratie
1.
2.
3.
4.

Iedere studentenrijvereniging houdt een register bij met tenminste namen, geboortedata en
(indien van toepassing) afstudeerdata van haar leden.
De Secretaris van het DB heeft te allen tijde inzage in dit register.
De Secretaris van het DB houdt een register bij van die leden die zich rechtstreeks bij de KNHSVNS als lid hebben opgegeven.
Het lid is verplicht bij verandering van adres hiervan schriftelijk de Secretaris van het DB, bij
gebreke waarvan voor de KNHS-VNS het laatst ingeschreven adres van kracht blijft en alle aan
dit adres verzonden stukken geacht worden rechtsgeldig te zijn ten aanzien van het lid.
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2.3 Nadere omschrijvingen en bepalingen lidmaatschappen
Artikel 5 - Honorair Lidmaatschap
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Een honorair is een studentenruiter of reünist die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt
jegens de KNHS-VNS.
Het honorair lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van het ALV, op voorstel van een
honorair lid of een DB-lid.
Het honorair lidmaatschap geeft de betrokkene automatisch en voor het leven de rechten van een
lid.
De eerste drie jaar van het honorair lidmaatschap worden de bescheiden automatisch en
kosteloos toegestuurd, daarna tegen kostenvergoeding en alleen op verzoek als bedoeld in lid 5.
Indien een honorair lid schriftelijk kenbaar maakt de vergaderstukken en convocaties te willen
ontvangen, dan worden deze hem een jaar lang toegezonden. Ieder jaar kan hij opnieuw een
verzoek hiertoe indienen.
Tot wederopzegging ontvangt een honorair lid geheel vrijblijvend de digitale Nieuwsbrief.

Artikel 6 - Studentenruiters
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Onder studentenruiter wordt verstaan die ruiter die direct lid is van de KNHS-VNS of die lid is van
een studentenrijvereniging en die als student (hieronder vallen ook promovendi) staat
ingeschreven aan een opleiding aan een Nederlandse bij de wet erkende universiteit of een
Nederlandse bij de wet erkende instelling van Hoger Beroeps Onderwijs en die niet jonger is dan
16 of ouder is dan dertig jaar op 1 januari van het lopende collegejaar. Zij die studentenruiter zijn,
kunnen dit blijven tot één jaar na de beëindiging van hun inschrijving aan voornoemde
instellingen.
Ruiters die op 1 januari van het lopende collegejaar 30 zijn, ook wanneer deze op dat moment
nog studeren, vallen niet meer onder studentenruiters. Ruiters kunnen hier dispensatie voor
aanvragen indien de ruiter voor zijn of haar dertigste verjaardag actief studentenruiter is geweest.
Dispensatie dient goedgekeurd te worden door het betreffende AB-lid en de Commissaris
Nationaal. De dispensatie geldt tot het moment van afstuderen, of tot het moment dat de
studentenruiter minder dan twee keer per collegejaar deelneemt aan SO’s.
Een studentenruiter kan deelnemen aan door de KNHS-VNS georganiseerde of gecoördineerde
evenementen, zoals omschreven in het Algemeen Wedstrijd- (en Evenementen)reglement der
KNHS-VNS, of deze bij te wonen, zulks inachtneming van de door of namens het bestuur
vastgestelde richtlijnen en voorwaarden.
Het DB is bevoegd een studentenruiter deelname aan evenementen zoals beschreven in lid 2 te
ontzeggen.
Binnen 2 werkdagen na het besluit uit lid 3 wordt een kennisgeving hiervan verstuurd aan de
betrokken persoon middels een aangetekend schrijven. Tevens wordt binnen 2 werkdagen een
kennisgeving verstuurd aan de AB.
Beroep is mogelijk binnen 4 dagen na kennisname en dient op de eerstvolgende AB-vergadering
te worden behandeld; de desbetreffende persoon moet de gelegenheid krijgen gehoord te worden
tijdens deze vergadering.

Artikel 7 - Reünisten
1.
2.

Ieder die studentenruiter is geweest kan reünist worden door het betalen van een contributie die
gelijk is aan de contributie die de lidverenigingen per studentenruiter betalen.
Reünisten kunnen deelnemen aan voor studentenwedstrijden en andere door de KNHS-VNS
gecoördineerde activiteiten zoals omschreven in het Algemeen Wedstrijd- (en
Evenementen)reglement. Hierbij zullen studentenruiters zoals beschreven in HR Artikel 6 voorgaan op reünisten.
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Artikel 8 - Internationale Studentenruiters
1.
2.

Internationale studentenruiter zijn die studentenruiters, welke naar de mening van het DB of
vanwege getoonde prestaties startgerechtigd zijn voor de KNHS-VNS in het buitenland.
Internationale studentenruiters dienen jaarlijks een bedrag, ieder jaar vast te stellen tijdens de
voorjaars-ALV, aan de KNHS-VNS betalen middels een contributie.

Artikel 9 - Studentenrijverenigingen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Onder studentenrijvereniging wordt verstaan een hippische vereniging, die staat ingeschreven in
het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel dan wel statutair onder een
studentengezelligheidsvereniging valt, en die voldoet aan het overige in dit artikel gesteld.
Haar statuten en reglementen mogen niet strijdig zijn met die van de KNHS-VNS.
Het aantal studentenruiters onder haar leden dient minimaal 75 % te zijn.
De studentenrijvereniging draagt zorg voor de afdracht van de contributie aan de KNHS-VNS,
zijnde het aantal leden maal het bedrag vastgesteld volgens HR Artikel 3 - .
Met de afdracht onderschrijft zij de doelstelling van de KNHS-VNS, alsmede haar statuten en
reglementen.
Indien aan de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is voldaan wordt de studentenrijvereniging
beschouwd als zijnde aangesloten bij de KNHS-VNS.
De studentenrijvereniging is verplicht een overzicht met namen, geboortedata en (indien van
toepassing) afstudeerdata te sturen van de studentenruiters die zij heeft op de peildatum (1
oktober), alsmede het aantal leden die niet meer onder de noemer studentenruiter vallen.
Als het AB daartoe aanleiding ziet, kan het uitzonderingen maken op de leden 1,3 en 4 van dit
artikel.

2.4 Van het bestuur
Artikel 10 - De Voorzitter
De Voorzitter roept in overleg met de overige DB-leden het DB en/of AB voor vergaderingen bijeen,
bereidt deze voor en geeft leiding hieraan. Deze draagt zorg voor de nakoming van de bepalingen van
statuten en reglementen. Naar buiten toe treedt de Voorzitter op als representant van de KNHS-VNS.

Artikel 11 - De Vicevoorzitter
De Vicevoorzitter vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid. Deze draagt zorg voor de publieke
relaties van de KNHS-VNS en onderhoudt contacten met de studentenrijverenigingen.

Artikel 12 - De Secretaris
De secretaris is belast met de zorg voor de notulen, voor het jaarverslag als bedoeld in Statuten
Artikel 18 - , de administratie van de leden, de correspondentie van het DB, het archief en al wat
verder tot de taken van de Secretaris behoort.

Artikel 13 - De Penningmeester
De Penningmeester is belast met het beheer van de verenigingsgelden. Deze maakt tijdig voor de
najaars-ALV een financieel jaarverslag als bedoeld in Statuten Artikel 18 - , en stelt tijdig de begroting
op voor het komende boekjaar. De Penningmeester blijft tevens verantwoordelijk voor de financiële
kant van de commissies die door de KNHS-VNS zijn ingesteld.

Artikel 14 - De Commissaris Internationaal
De Commissaris Internationaal behartigt de belangen van de internationale studentenruiters op
nationaal niveau en van de Nederlandse studentenruiters in het algemeen op internationaal niveau.
Deze draagt zorg voor de uitzending van Nederlandse equipes naar internationale evenementen en
handelt daarbij volgens de door het AB opgestelde richtlijnen. Tevens houdt deze de uitslagen bij.
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Artikel 15 - De Commissaris Nationaal
De Commissaris Nationaal coördineert de data waarop nationale evenementen gehouden worden en
onderhoudt contacten met de organisatie. Tevens houdt deze de uitslagen, startgerechtigdheid en
standen bij.

Artikel 16 - De overige AB-leden
1.

2.

3.

Zij dienen de belangen van hun studentenrijvereniging danwel de groep van internationale
studentenruiters, directe leden of reünisten in het bestuur te behartigen met inachtneming van het
algemeen belang van de KNHS-VNS.
Zij onderhouden het contact tussen hun studentenrijverenigingen en de KNHS-VNS en dragen
zorg voor dat hun studentenrijvereniging bekend is met de statuten en de reglementen van de
KNHS-VNS. Zij brengen derhalve verslag uit bij hun studentenrijvereniging van de
bestuursvergaderingen van de KNHS-VNS en nemen de stukken en agendapunten door met het
bestuur van de studentenrijvereniging voor de AB-vergaderingen. Tevens brengen zij de
evenementen van de KNHS-VNS onder aandacht van de leden van hun studentenrijvereniging.
Bij incidentele verhindering van het AB-lid, kan het AB-lid een vervanger aanwijzen die dezelfde
studentenrijvereniging of leden vertegenwoordigt en die dan de rechten van het AB-lid uitoefent.
Bij opening van de vergadering dient bekend te zijn wie er vervanger is.

2.5 Van de vergaderingen
Artikel 17 - De AB-vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iedere officiële bijeenkomst van het AB wordt AB-vergadering genoemd.
Per boekjaar wordt er minimaal één AB- vergadering gehouden.
De bijeenroeping gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een
schriftelijke oproep aan de leden.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken. Met schriftelijke goedkeuring van ten
minste tweederde van het bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten.
Deze vergaderingen zijn openbaar, maar alleen AB-leden hebben spreekrecht.
Het AB-bestuur kan zonder opgaaf van redenen een AB-vergadering gesloten verklaren voor nietAB-leden.
Ten aanzien van het spreekrecht op, en de beslotenheid van AB-vergaderingen kan de Voorzitter
besluiten uitzonderingen te maken voor één of meer personen.

Artikel 18 - De ALV
1.
2.

De ALV is een bijzondere AB-vergadering waarop studentenruiters, honorairen en reünisten
spreekrecht hebben.
Wisselingen in het DB en AB vinden in principe plaats op een ALV.

2.6 Van de verkiezingen
Artikel 19 - Het DB
1.

2.
3.

Bij aftreden van een lid van het DB maken de leden van het DB conform Statuten Artikel 7 - een
voordracht op om in de ontstane vacature te voorzien. Deze voordracht dient minimaal twee
weken voor de AB-vergadering bij de rest van het AB bekend te zijn.
Eventuele tegenkandidaten dienen minimaal een week voor de AB-vergadering bij het AB bekend
te zijn.
Na aftreden van een lid van het DB worden de eerste twee jaar de convocaties en
vergaderstukken automatisch en kosteloos toegestuurd, daarna tegen kostenvergoeding en
alleen op verzoek.
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Artikel 20 - De overige AB-leden
Iedere studentenrijvereniging is zelf verantwoordelijk voor een afvaardiging in het AB. Ook de
buitenlandruiters en reünisten zijn zelf verantwoordelijk voor een afvaardiging in het AB. Het moet te
allen tijde duidelijk zijn bij het AB wie er deelnemen in het AB.

2.7 Van de commissies
Artikel 21 - Overige bepalingen commissies
1.
2.

3.

4.
5.

Dit artikel is een aanvulling op Statuten Artikel 10 - .
De commissies kunnen in onderling overleg en met toestemming van het bestuur een zodanig
gedeelte van de financiële middelen van de KNHS-VNS beschikken en daarover het beheer
voeren als voor een doelmatige invulling van de haar opgedragen taken noodzakelijk is.
De commissies zijn voor de uitvoering van de haar opgedragen taken en voor het beheer over de
aan haar toegewezen c.q. de door haar verkregen middelen verantwoording verschuldigd aan het
bestuur.
De financiële resultaten van de commissies vormen een onderdeel van de door de
Penningmeester af te leggen rekening en verantwoording.
Indien het bestuur dit nodig acht en bij het neerleggen van haar taak dient een commissie
schriftelijk verslag uit te brengen van haar handelen betreffende de haar opgedragen taken. Zij
dient dit verslag mondeling toe te lichten op een bestuursvergadering.

2.8 Slotbepalingen
Artikel 22 - Wijzigingen
1.

2.

Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk reglement (HR) dienen tenminste vier weken voor
behandeling in een AB-vergadering bekend te zijn bij de Secretaris van de KNHS-VNS. De
Secretaris draagt er zorg voor dat deze voorstellen tenminste veertien dagen voor behandeling in
een AB-vergadering bekend zijn bij het AB.
Wijzigingen van het Huishoudelijk reglement (HR) behoeven tweederde meerderheid van
stemmen in een AB-vergadering.

Artikel 23 - Onvoorziene situaties
In gevallen waarin het Huishoudelijk reglement (HR) niet voorziet, beslist het DB.

Artikel 24 - Ingangsbepaling
Deze reglementen zijn geldig vanaf 18 november 2013. Daarmee vervallen alle eerder vastgestelde
reglementen die in strijd zijn met dit Huishoudelijk reglement (HR).
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3.1 Inleiding en omschrijving
Artikel 1 - Doel van de reglementen
1.
2.

De AWR zijn opgesteld overeenkomstig de Statuten van de KNHS-VNS.
De AWR hebben betrekking op nationale hippische studentenevenementen die onder auspiciën
van de KNHS-VNS georganiseerd worden, als ook de internationale hippische
studentenevenementen voor zover die niet onder auspiciën van een andere (inter)nationale
organisatie of studentenruiterbond vallen.
3. De AWR hebben tot doel hippische studentenevenementen mogelijk te maken onder eerlijke en
gelijkwaardige omstandigheden voor alle deelnemers.
4. Afzonderlijke reglementen kunnen worden opgesteld voor de verschillende rubrieken en
disciplines in de studentenruitersport, met name voor de in elk der disciplines te verrijden
kampioenschappen.
5. De reglementen betreffende de verschillende rubrieken en disciplines dienen te worden gelezen
in samenhang met de AWR en mogen niet in strijd zijn met de AWR.
6. De organisator dient voor, tijdens en na de evenementen aan de officials de verlangde
medewerking te verlenen en is er verantwoordelijk voor dat bij het begin van de wedstrijd de
aangewezen officials aanwezig zijn, waarbij de KNHS-VNS haar eigen verantwoordelijkheden
kent.
7. Het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen is voor paarden en deelnemers verboden.
8. Paarden die ziek zijn (waaronder ook kreupelheid valt) en hoogdrachtige merries mogen niet
worden ingezet bij evenementen.
9. Tot het organiseren van nationale en internationale hippische studentenevenementen in
Nederland zijn bevoegd de bij de KNHS-VNS aangesloten leden. Bij voorkeur draagt een bij de
KNHS-VNS aangesloten vereniging of een commissie van de KNHS-VNS de
eindverantwoordelijkheid voor het evenement.
10. Wijzigingen in de bepalingen van de reglementen worden gepubliceerd in de officiële
mededelingen van de KNHS-VNS, waarbij tevens de datum van in werking treden moet zijn
vermeld.
11. De reglementen zijn zodanig opgesteld dat deze een organisator in staat stellen te handelen in
vrijheid inzake management van het evenement en inzake het opstellen van het programma.

Artikel 2 - Toepassing van de AWR
1.

2.

3.

4.

5.

Alle organisatoren dienen bij het organiseren van evenementen onder auspiciën van de KNHSVNS onverkort vast te houden aan de op het desbetreffende evenement van toepassing zijnde
reglementen.
Iedere deelnemer aan de in deze bepalingen bedoelde wedstrijden en degenen, die deze
organiseren, wordt geacht deze bepalingen te kennen en te accepteren en is uit dien hoofde zelf
verantwoordelijk voor zijn deelneming aan wedstrijden.
De KNHS-VNS draagt voor een evenement, die onder auspiciën van de KNHS-VNS wordt
georganiseerd, geen juridische, financiële of welke andere aansprakelijkheid dan ook, noch
jegens de wedstrijdgevende organisatie, noch jegens derden. Het is de verantwoordelijkheid van
de organisator de daartoe strekkende maatregelen te nemen.
De deelnemer en de eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen aan een wedstrijd
en/of show die wordt gehouden overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, dienen voor het
deelnemen tegen wettelijke aansprakelijkheid (inclusief paardensportdekking) te zijn verzekerd.
Alle Nederlandse studentenrijverenigingen worden uitgenodigd de reglementen in acht te nemen
bij de door hun georganiseerde onderlinge evenementen, welke niet onder de auspiciën van de
KNHS-VNS vallen.

Artikel 3 - Begripsbepalingen
1.

De in deze reglementen gehanteerde term organisator heeft betrekking op de
studentenrijvereniging of commissie of andere gevormde groep die een evenement organiseert.
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2.

3.

4.
5.

De term evenement heeft betrekking op al datgene wat valt onder de controle van de
organisatoren waaraan ook andere leden dan diegenen, die aangesloten zijn bij de organisator
c.q. studentenrijvereniging, kunnen deelnemen.
De term wedstrijd heeft betrekking op een evenement, waarbij een individuele en/of
equipesgewijze klassering plaatsvindt, een klassement wordt opgemaakt en prijzen worden
toegekend.
De term discipline heeft betrekking op òf springen òf dressuur òf samengestelde wedstrijdsport of
een andere tak van de hippische sport, zoals deze binnen de KNHS worden beoefend.
De term onderlinge wedstrijd heeft betrekking op een wedstrijd, waaraan slechts wordt
deelgenomen door studentenruiters, komende uit ten hoogste twee studentenrijverenigingen.
Onderlinge wedstrijden dienen gemeld te worden bij de KNHS-VNS, maar komen niet in
aanmerking voor puntenregistratie.

6.
a.

Een evenement wordt door de KNHS-VNS als wild aangemerkt, indien de volgende punten in
het geding zijn:
•
de omvang groter is dan die van een onderlinge wedstrijd.
•
het DB van de KNHS-VNS niet vooraf uitdrukkelijk toestemming tot het houden van het
desbetreffende evenement heeft gegeven.
b. Het DB kan een evenement als wild aanmerken, maar is daarbij verplicht dit te doen binnen
10 dagen na kennisname van het voornemen een evenement te organiseren, of van de feiten
die aanleiding kunnen zijn.
c. Het AB kan een besluit van het DB een bepaalde wedstrijd als wild aan te merken
ontkrachten. Het DB is daarom verplicht zo spoedig mogelijk alle AB-leden alsmede de
organisator van het evenement schriftelijk op de hoogte te stellen. De AB-leden hebben de
verantwoordelijkheid dit besluit en de consequenties daarvan zo spoedig mogelijk bij de
groep die zij vertegenwoordigen kenbaar te maken.
d. Verwerping van een DB besluit als hierboven genoemd dient te gebeuren in een ABvergadering, bijeengeroepen volgens de regels daartoe gesteld in HR Artikel 17 - . De oproep
voor deze vergadering dient binnen 10 dagen na kennisname van het besluit verzonden te
worden.
7. De term ‘door organisator ter beschikking gestelde paarden’ heeft betrekking op zowel paarden
als harnachement.
8. De term ‘eigen paarden’ heeft betrekking op door deelnemers zelf meegebrachte paarden en
harnachement, zonder dat de deelnemer eigenaar van het paard behoeft te zijn.
9. De term ‘knock-out systeem’ heeft betrekking op wedstrijden waarin meer ruiters op hetzelfde
paard starten dat door de organisator ter beschikking is gesteld, en waarbij de beste ruiter per
paard doorgaat naar de volgende ronde.
10. Voor de uitleg van de overige in dit reglement voorkomende begrippen wordt verwezen naar het
Algemeen Reglement van de KNHS.

Artikel 4 - Beschrijving der evenementen
1.
2.
3.

4.

Een nationaal evenement is een evenement waaraan wordt deelgenomen door leden van de
KNHS-VNS en deelnemers van ten hoogste één andere nationaliteit dan de Nederlandse.
Een internationaal evenement is een evenement waaraan wordt deelgenomen door leden van de
KNHS-VNS en deelnemers van tenminste twee andere nationaliteiten dan de Nederlandse.
Alle in Nederland te organiseren evenementen dienen te worden opgegeven bij de Commissaris
Nationaal der KNHS-VNS, tenminste twee maanden voor aanvang van dat evenement doch bij
voorkeur aan het begin van het academische jaar. Bij geschillen omtrent data of indeling van de
evenementenkalender, welke gelijk loopt met het academisch jaar, kan men bezwaar maken
conform Statuten Artikel 10 - .
Kampioenschappen worden te allen tijde uitgeschreven door het DB van de KNHS-VNS na
overleg met de organisator. Bij voorkeur wordt per discipline een kampioenschap uitgeschreven.
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5.

De KNHS-VNS reglementeert de volgende disciplines: dressuur (individuele dressuur en
afdelingsdressuur), springen (waaronder Prix Caprilli). Hiervoor wordt verwezen naar de
afzonderlijke disciplinereglementen.

3.2 Procedure Aanvragen & Toewijzing
Artikel 5 - Aanvragen evenement
Een commissie of studentenrijvereniging die een wedstrijd wil organiseren, dient minimaal zeven
maanden van te voren schriftelijk een aanvraag te sturen naar de Commissaris Nationaal voor
nationale evenementen of de Commissaris Internationaal voor internationale evenementen middels
het standaard vraagprogramma (formulier Aanvraag evenement). Indien er na deze termijn nog geen
of weinig aanvragen zijn binnengekomen voor de gewenste datum, kan men tot uiterlijk twee
maanden van te voren alsnog een evenement aanvragen. Met dien verstande dat de aanvragen die
op tijd zijn, voorrang krijgen in de toewijzing.

Artikel 6 - Criteria voor organisator
Het DB besluit aan de hand van de minimum eisen wel of geen toestemming aan de desbetreffende
organisator te verlenen om een evenement te organiseren. De minimum eisen waaraan zal moeten
worden voldaan, behoudens dispensatie te verlenen door het DB, zijn:
a. Het standaard vraagprogramma moet opgesteld zijn aan de hand van de normen;
b. De begroting dient realistisch te zijn (indien de KNHS-VNS de financiële eindverantwoording
draagt);
c. De verschillende te gebruiken accommodaties (manege, overnachtingen, feesten) moeten aan
de eisen voldoen;
d. De mogelijkheden om genoeg paarden van voldoende niveau te regelen moet aanwezig zijn;
e. De plaats en datum van het evenement moeten beschikbaar zijn in de evenementenkalender
van de KNHS-VNS.

Artikel 7 - Standaard vraagprogramma
1.
2.

3.

4.
5.

Op elke wedstrijd onder auspiciën van de KNHS-VNS wijst het DB een of meerdere KNHS-VNSvertegenwoordiger(s) aan.
Iedere organisator dient duidelijk in het standaard vraagprogramma (formulier Aanvraag
evenement), verkrijgbaar via het DB, te vermelden:
a. plaats en datum van het evenement;
b. naam en adres en eventueel telefoonnummer van de organisator;
c. de te verrijden rubrieken (en bijbehorende proeven )
d. sluitingsdatum inschrijving en inschrijfgeld;
e. de afzeggingtermijn;
f. geboden faciliteiten en eventuele extra kosten hiervoor;
g. dat de reglementen van de KNHS-VNS van toepassing zijn;
h. de naam van de KNHS-VNS-vertegenwoordiger(s) en andere officials, indien reeds bekend;
i.
voorbehoud van rechten (zie lid 5);
j. indien een equipewedstrijd wordt gehouden, de grootte van de equipes en de verdeling van
de equipeleden over de verschillende rubrieken.
Het vraagprogramma behoeft goedkeuring van de KNHS-VNS, evenals nadien aan te brengen
wijzigingen. Goedgekeurde wijzigingen dienen verzonden te worden aan alle deelnemers en
officials.
Aan de deelnemers en/of studentenrijverenigingen, die hebben ingeschreven, dient ten minste
zeven dagen voor het evenement een deelnemerslijst en tijdschema bekend gemaakt te worden.
Iedere organisator heeft het recht, na samenspraak met de KNHS-VNS-vertegenwoordiger:
a. een evenement of een deel hiervan af te gelasten;
b. aangekondigde tijden te veranderen;
c. andere maatregelen te nemen die het verloop van het evenement ten goede kunnen komen;
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6.

7.

d. met opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren.
Dit voorbehoud dient in het programma en vraagprogramma te worden opgenomen.
Bij wedstrijden moet de inschrijving minimaal twee weken en maximaal vier weken van te voren
gesloten zijn. Dit ter bepaling of de wedstrijd doorgang kan vinden. Inschrijven na de uiterste
datum kan tot gevolg hebben dat de inschrijving wordt geweigerd, dit ter beoordeling van de
organisator.
Uitnodigingen aan buitenlandse deelnemers voor in Nederland te organiseren internationale
evenementen dienen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement te zijn verzonden na
overleg met de Commissaris Internationaal.

Artikel 8 - Bevestiging aanvraag
Zes maanden van tevoren krijgt de organisatie schriftelijk de mededeling van de Commissaris
Nationaal (bij een nationale wedstrijd) of van de Commissaris Internationaal (bij een internationale
wedstrijd) of de aangevraagde datum definitief vast staat. Op een aanvraag die later is ingediend,
volgt een schriftelijke toe- of afwijzing zo spoedig mogelijk.

Artikel 9 - Criteria voor toewijzing
Bij de toewijzing van de data wordt een termijn van ten minste drie weken tussen de opeenvolgende
evenementen gehanteerd. Indien dit niet mogelijk, kan eventueel, met schriftelijke toestemming van
betrokken organisatoren, een termijn van twee weken worden gehanteerd. Een uitzondering hierop
vormen het VNSK en NSK. Hierbij is een termijn van een week voldoende.
Indien meerdere organisatoren op eenzelfde datum een evenement willen organiseren, beslist het DB
welk evenement voorrang krijgt. Indien de aanvrager de aanvraag kan motiveren, zal deze motivatie
meegewogen worden in de beslissing. De desbetreffende Commissaris is verplicht om de organisator
wiens aanvraag afgewezen wordt daarvan schriftelijk in kennis te stellen en de afwijzing met redenen
te omkleden.

Artikel 10 - Bezwaar maken
Indien men het niet eens is met de beslissing van het DB, dient men binnen zeven dagen na
kennisgeving van de beslissing door de desbetreffende Commissaris, schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar te maken tegen het genomen besluit. Het AB zal dan in een vergadering zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, de genomen beslissing herzien. Tegen de beslissing van de
AB is geen beroep mogelijk.

Artikel 11 - Publicatie
Goedgekeurde aanvragen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de officiële organen van de
KNHS-VNS.

3.3 Deelnemers en inschrijvingen
Artikel 12 - Deelnemers (en startgerechtigdheid)
1.

2.

Bij wedstrijden verreden onder auspiciën der KNHS-VNS zijn in principe startgerechtigd leden van
de KNHS-VNS die studentenruiter zijn, zoals omschreven in HR Artikel 6 - alsmede
studentenruiters van andere nationaliteiten. Bij nationale wedstrijden zijn dat studentenruiters van
ten hoogte één andere nationaliteit. Reünisten zijn alleen bij nationale wedstrijden (met
uitzondering van kampioenschappen) startgerechtigd, maar moeten in deelname voorrang
verlenen aan eerder genoemde startgerechtigden. Internationale studentenruiters mogen van de
nationale wedstrijden alleen aan het NSK deelnemen. Nadere bepalingen over
startgerechtigdheid bij NSK’s zijn te vinden in Aanvullend Wedstrijdreglement Kampioenschappen
Artikel 5 - .
Bij andere evenementen georganiseerd onder auspiciën van de KNHS-VNS zijn tot deelname
gerechtigd zij, die ingeschreven staan als lid van de KNHS-VNS.
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3.

4.
5.

Ieder die deelneemt aan evenementen waarbij de reglementen van de KNHS-VNS van
toepassing zijn dient zich te onderwerpen aan deze reglementen, de deelnemer die dit niet doet
kan worden uitgesloten van deelneming.
Deelnemers dienen zich onder alle omstandigheden correct te gedragen. Wangedrag kan leiden
tot voordracht bij de Aanklager van de KNHS.
De deelnemers moeten op het in het programma vermelde tijdstip of op het door de fungerende
ringmeester nader te bepalen tijdstip in de ring of bij de start aanwezig zijn.

6.
a.

7.
8.

9.

Indien een deelnemer te laat in de wedstrijdring verschijnt of aan de wedstrijd is begonnen
voor hem dit is toegestaan, kan hij door de jury worden uitgesloten
b. Indien een deelnemer op grond van een door hem gedane onjuiste opgave tot de
wedstrijdring is toegelaten, dient door de jury te worden gediskwalificeerd.
De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de ringmeester en de jury op te volgen, evenals
die van de KNHS-VNS-vertegenwoordigers.
Het is deelnemers op straffe van uitsluiting niet toegestaan tijdens het rijden van rubrieken,
wedstrijden en prijsuitreikingen gebruik te maken van communicatieapparatuur (waaronder
begrepen mobiele telefoon en headset).
Buitenlandse studentenruiters aan in Nederland te organiseren internationale evenementen
dienen te zijn ingeschreven door de desbetreffende stedelijke of landelijke studentenorganisatie,
indien deze bestaat.

Artikel 13 - Inschrijven en starten
1.

2.

De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het inschrijven voor de rubrieken van een
wedstrijd en het starten in de juiste klasse. Wanneer de deelnemer staat ingeschreven voor een
categorie waarvoor hij/zij niet startgerechtigd is of geen aanmeldingsformulier heeft ingediend bij
desbetreffende Commissaris, wordt hij/zij onderaan de inschrijvingen voor de juiste rubriek
geplaatst.
Indien de deelnemer is gestart in een rubriek waarin hij niet startgerechtigd is, vervallen de
gewonnen prijzen aan de wedstrijdgevende organisatie en komen de behaalde punten niet in
aanmerking voor registratie.

Artikel 14 - Aantal starts deelnemer
Een deelnemer aan een nationale wedstrijd mag slechts één keer starten per ronde en maar in één
rubriek per discipline starten. Uitzondering hierop vormt het VNSK.

Artikel 15 - Deelname aan internationale evenementen
1.

2.
3.

Deelname aan internationale wedstrijden en andere hippische studentenevenementen behoeft de
goedkeuring van het DB van de KNHS-VNS. Deze toestemming zal uitsluitend gegeven kunnen
worden voor evenementen te verrijden onder auspiciën van erkende (inter)nationale organisatie
of studentenruiterbond.
Deelnemers aan internationale wedstrijden dienen voor te komen op de daartoe door het DB op
te stellen lijst.
Deelnemers aan internationale wedstrijden dienen zo snel mogelijk na de desbetreffende
wedstrijd een verslag van de wedstrijd, alsmede de behaalde klassering te sturen naar het
Commissaris Internationaal van de KNHS-VNS.

Artikel 16 - Inschrijfgelden
1.

De maximale inschrijfgelden (met onderverdeling startgeld en verblijfskosten) worden jaarlijks
door de ALV vastgesteld tijdens de voorjaarsALV. Bij wedstrijden worden deze inschrijfgelden
onderverdeeld in startgeld en verblijfskosten: het startgeld is het bedrag dat moet worden betaald
voor het starten in een bepaalde rubriek en de verblijfskosten zijn de kosten verbonden aan
slapen, eten, e.d. Het inschrijfgeld is dus het totale bedrag dat een deelnemer voor deelname aan
het evenement betaalt.
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2.

3.

De hoogte van het inschrijfgeld dient altijd in het vraagprogramma vermeld te worden, waarbij een
splitsing wordt gemaakt in startgeld en verblijfskosten. De verblijfskosten worden zo veel mogelijk
gesplitst in kosten voor eten, overnachten en eventueel andere bijkomende kosten. Het is aan de
organisatie te besluiten of er eventueel korting gegeven wordt op de verschuldigde
inschrijfgelden. Deze korting moet dan expliciet worden aangegeven in het vraagprogramma.
Deelnemers aan wedstrijden zijn verplicht de volledige inschrijfgelden te betalen, ook als zij zich
te laat of niet hebben afgemeld voor de wedstrijd.

Artikel 17 - Het niet gestand doen van een inschrijving
1.

Afmelding voor een evenement dient te geschieden minimaal voor de uiterste afmelddatum welke
door de organisator in het standaard vraagprogramma is vermeld.
a. Indien een deelnemer zonder tijdige berichtgeving, als bedoeld in lid 1, niet is verschenen op
het evenement, tenzij er sprake is van overmacht (zulks ter beoordeling van de aanwezig
KNHS-VNS-vertegenwoordiger of het DB), kan het inschrijfgeld geïnd worden. De KNHSVNS kan dit bedrag verhogen met een boete die maximaal gelijk is aan het inschrijfgeld. Het
aldus geïnde inschrijfgeld komt ten goede aan de organisator en de eventuele boete gaat
naar de KNHS-VNS.
b. Indien dit bedrag niet binnen vier weken na schriftelijke bekendmaking van de eventuele
boete wordt voldaan, kan de desbetreffende persoon voor onbepaalde tijd worden uitgesloten
van deelneming aan volgende evenementen. Deze sanctie wordt opgeheven door betaling
van inschrijfgeld plus boete.

2.
a.
b.

Indien deelnemers zijn opgegeven door hun studentenrijvereniging kunnen de boete en het
inschrijfgeld op de vereniging verhaald worden.
Indien dit bedrag niet binnen vier weken na schriftelijke bekendmaking van de eventuele
boete wordt voldaan, kan de desbetreffende studentenrijvereniging voor onbepaalde tijd
worden uitgesloten van deelneming aan volgende wedstrijden. Deze sanctie wordt
opgeheven door betaling van inschrijfgeld en boete.

Artikel 18 - Deelname aan wilde evenementen
1.

2.

Deelnemers die redelijkerwijs op de hoogte hadden kunnen zijn van een besluit tot wild verklaring
van een bepaalde wedstrijd, en die toch aan dat evenement deelnemen worden voor onbepaalde
tijd uitgesloten van evenementen. Deze sanctie kan worden opgeheven door betaling van € 25
per gesanctioneerde ruiter of amazone aan de KNHS-VNS. Ruiters of amazones die deze sanctie
voor een tweede maal opgelegd krijgen kunnen deze laten opheffen door betaling van € 50 aan
de KNHS-VNS. Bij een derde sanctie kan uitschrijving als studentenruiter volgen, zulks ter
beoordeling van het DB.
Leden van een studentenrijvereniging die een wild evenement organiseert zullen eveneens
worden uitgesloten van andere evenementen voor onbepaalde tijd. Deze sanctie kan worden
opgeheven door betaling van € 100 door deze studentenrijvereniging aan de KNHS-VNS.
Studentenrijverenigingen die deze sanctie voor een tweede maal opgelegd krijgen, kunnen deze
laten opheffen door betaling van € 250,- aan de KNHS-VNS. Bij een derde sanctie kan
uitschrijving van de studentenrijvereniging volgen, zulks ter beoordeling aan het AB.

Artikel 19 - Annulering of staking van wedstrijden
1.

2.

Evenementen kunnen vanwege overmacht worden geannuleerd. Indien de annulering plaatsvindt
vanwege gebrek aan deelname, mag dit uitsluitend geschieden wanneer de deelnemers en/of de
officials en de KNHS-VNS ten minste zeven dagen voor het begin van het desbetreffende
evenement hiervan in kennis zijn gesteld.
Bij slecht weer of onvoldoende conditie van het terrein op de dag(en) van het evenement mag de
KNHS-VNS-vertegenwoordiger na overleg met de organisator (en in geval van een wedstrijd ook
de jury) ter plaatse besluiten tot annulering van het gehele evenement of van gedeeltes van het
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3.

evenement. De organisator is verplicht de deelnemers, de officials en de KNHS-VNS hiervan in
kennis te stellen.
Bij annulering van (een gedeelte van) een evenement dienen reeds betaalde inschrijfgelden en/of
waarborgsommen voor het geannuleerde deel van het evenement door de organisator te worden
gerestitueerd. In geval van bijzondere omstandigheden kan de organisator het DB verzoeken
goed te keuren, dat de inschrijfgeld slechts gedeeltelijk gerestitueerd worden.

3.4 Organisatie
Artikel 20 - De organisator
1.

2.
3.

4.

De organisator dient zich ten aanzien van het verloop van een wedstrijd te onderwerpen aan de
beslissingen genomen door de KNHS-VNS-vertegenwoordiger, die, indien de reglementen niet
voorzien, dient te handelen in de geest van de reglementen.
Aan alle onder auspiciën van de KNHS-VNS staande evenementen dient door de organisator een
optimale publiciteit te worden gegeven.
Iedere organisator, die in aanmerking wil komen voor een garantiesubsidie van de KNHS-VNS
voor een te organiseren wedstrijd, dient het daarbij behorende formulier (formulier
Garantiesubsidie) (zie AWR Artikel 44 - ).
De organisator is ervoor verantwoordelijk dat de KNHS-VNS-vertegenwoordiger de
wedstrijdprotocollen krijgt, zodat deze de protocollen kan controleren, het (tussen)klassement kan
opstellen en een lijst kan maken van de deelnemers met de behaalde punten.

Artikel 21 - Accommodaties en terreinen
1. De accommodatie en/of terreinen waar een wedstrijd wordt gehouden moet met inachtneming van
de aard van de discipline:
a. aan de gestelde afmetingen en inrichtingen voldoen;
b. een bodem hebben om de desbetreffende discipline verantwoord te kunnen beoefenen,
e.e.a. ter beoordeling van de KNHS-VNS-vertegenwoordiger dan wel - bij diens ontstentenis
- ter beoordeling van de jury.;
c. een goede verlichting van de wedstrijd- en losrijdruimte van de indooraccomodatie hebben.
2. Indien de organisator niet aan de gestelde afmetingen en inrichtingen kan voldoen, dient dit bij de
aanvraag van de wedstrijd vermeld te worden. Het DB kan dan besluiten om dispensatie te
verlenen.
3. De organisator is verplicht zorg te dragen voor een passende accommodatie voor alle officials.
Daarbij dienen de juryruimtes voldoende afgescheiden te zijn van het publiek.
4. De KNHS-VNS-vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk dat tijdig voor het begin van de
rubriek wordt gecontroleerd of de ring voldoet aan de reglementaire vereisten. Tekortkomingen
dienen terstond te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en moeten worden verholpen alvorens
de rubriek in de desbetreffende ring zal kunnen beginnen.

3.5 Officials (o.a. juryleden en KNHS-VNS-vertegenwoordigers)
Artikel 22 - Algemene regels omtrent officials
1.
2.
3.

4.
5.

Officials dienen tijdens een evenement als zodanig herkenbaar te zijn en correct gekleed te zijn.
Officials dienen ten minste 30 minuten voor aanvang van hun taakuitoefening aanwezig te zijn.
De kosten, gemaakt door de officials in verband met het verlenen van de medewerking aan een
wedstrijd, komen voor rekening van de organisatie op basis van de tarieven, voorkomend op de
Tarievenlijst. KNHS-VNS-vertegenwoordigers vormen hierop een uitzondering.
De aangewezen KNHS-VNS-vertegenwoordigers betalen geen verblijfskosten, wel startgeld.
Officials dienen toegang te worden verleend tot alle terreinen, gebouwen en tribunes, indien en
voor zover die behoren tot de bij het evenement betrokken ruimten.
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Artikel 23 - Juryleden
1.
2.
3.

4.

Juryleden zijn officials, die als zodanig erkend zijn door de KNHS en onder vermelding van hun
bevoegdheid voorkomen op een lijst voor de desbetreffende discipline.
Als de jury uit meer personen bestaat, wijst de organisator een voorzitter van de jury aan, tenzij
dit in het disciplinereglement anders is vastgesteld
De eigenaar van een bij een wedstrijd ingezet paard en de bloed- en aanverwanten in rechte lijn
en echtgenoten/levenspartners, alsook de instructeur van de deelnemer en omgekeerd, zijn niet
gerechtigd als jurylid op te treden in de rubriek waarin het paard en/of de deelnemer start(en).
Ook leden van de aan de wedstrijd deelnemende studentenrijverenigingen zijn niet gerechtigd als
jurylid op te treden in de rubriek waarin een lid van de studentenrijvereniging start.
Indien een organisatie er niet in slaagt juryleden te vinden, dan dient zij dit minimaal twee weken
van te voren door te geven aan het DB der KNHS-VNS. In dat geval zal het DB helpen bij het
vinden van juryleden en eventueel twee of meer KNHS-VNS-vertegenwoordigers naar de
wedstrijd afgevaardigden.

Artikel 24 - Taak en verantwoordelijkheid jury
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

De jury beoordeelt de prestaties van de deelnemers volgens het desbetreffende
disciplinereglement.
De jury houdt toezicht op de naleving van de reglementen en is verantwoordelijk voor de
beoordeling van de deelnemers aan en het behandelen van problemen voor, tijdens en na de
rubrieken waarvoor hij is aangewezen.
Verder is de jury verantwoordelijk voor de juiste invulling en ondertekening van de startcoupons
en/of beoordelinglijsten van de beoordeelde combinaties.
De (voorzitter van de) jury dient in geval van een beslissing tot uitsluiting of diskwalificatie de
proef of het parcours terstond door middel van een (bel)signaal te onderbreken en de deelnemer
mede te delen, dat hij is uitgesloten respectievelijk gediskwalificeerd. De jury dient de reden van
uitsluiting of diskwalificatie van een deelnemer op de desbetreffende startcoupon en/of
beoordelinglijst te vermelden.
Juryleden zijn bevoegd deelnemers, die zich misdragen, een officiële waarschuwing te geven. Dit
dient gemeld te worden bij de KNHS-VNS-vertegenwoordiger met motivering van de getroffen
maatregel.
De taak van de jury begint een half uur voor de start van de eerste rubriek die moet worden
beoordeeld, tot en met het moment waarop de KNHS-VNS-vertegenwoordigers de uitslag hebben
bepaald voor de door de jury beoordeelde rubriek. De bekendmaking van de uitslag wordt door de
organisator dan wel de KNHS-VNS-vertegenwoordigers gedaan.
De jury is verantwoordelijk voor alle genomen beslissingen die niet onder de competentie van de
KNHS-VNS-vertegenwoordiger vallen.
Het gebruik van niet toegelaten hulpmiddelen, evenals het overmatig gebruik van toegelaten
hulpmiddelen heeft, ter beoordeling van de toezichthouder, (voorzitter van de) jury en/of
afgevaardigde, onmiddellijke uitsluiting respectievelijk diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg.
Het maakt geen verschil of het misbruik plaatsvindt in de ring of op enig ander deel van het
wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende accommodatie.
De overige taken en bevoegdheden van de jury zijn, daar waar van toepassing, opgenomen in de
desbetreffende disciplinereglementen.

Artikel 25 - Parcoursbouwer
Het parcours dient door een erkende parcoursbouwer, voorkomend op de officiallijst van de KNHS, te
worden gebouwd.

Artikel 26 - KNHS-VNS-vertegenwoordiger
1.

Wordt minimaal zes weken voor de wedstrijd aangewezen door het DB van de KNHS-VNS. Bij
voorkeur worden er twee vertegenwoordigers aangewezen. In geval van een grote wedstrijd,
zoals NSK, of andere omstandigheden kan het DB ervoor kiezen om meerdere
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2.
3.
4.

vertegenwoordigers te sturen. In dat geval zal er altijd voor een oneven aantal vertegenwoordiger
gezorgd worden en zal een van deze mensen als hoofdverantwoordelijke aangemerkt worden.
Dient een DB-lid te zijn. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een AB-lid aangewezen.
Is niet bevoegd te vertegenwoordigen bij een rubriek waarin hij/zij zelf deelneemt en is geen
instructeur of trainer van één der deelnemers.
Zijn/ haar taken zijn:
a. zich ervan overtuigen dat de wedstrijd wordt georganiseerd conform de reglementen;
b. informeert de jury over zijn/haar bevoegdheden: bij problemen dient de KNHS-VNSvertegenwoordiger worden ingeschakeld, anders zijn genomen beslissingen niet geldig.
c. inspecteren van de rijbanen, springparcoursen, mogelijkheden om in te rijden, paarden en
harnachement;
d. het helpen van de wedstrijdleiding en het adviseren van deze, ook van tevoren;
e. toezien op een goed verloop van de wedstrijd;
f. verslag uitbrengen aan de KNHS-VNS volgens de verstrekte richtlijnen.
g. is bevoegd om een deelnemer die zich misdraagt een officiële waarschuwing te geven en
maakt daarvan melding in het KNHS-VNS-rapport volgens de gestelde richtlijnen
h. het opmaken van de klassementen bij nationale wedstrijden.

3.6 Klassement
Artikel 27 - Eremetaal en rozetten
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wisselbekers dienen voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
De kleuren der linten dienen de in Nederland gebruikelijke te zijn, te weten:
a. Eerste plaats: oranje plaatsingsrozet
b. Tweede plaats: rode plaatsingsrozet
c. Derde plaats: witte plaatsingsrozet
d. Vierde plaats: blauwe plaatsingsrozet
e. Vijfde plaats: groene plaatsingsrozet
f. Zesde en volgende plaats(en): roze plaatsingsrozet
Een plaatsingsrozet in de nationale driekleur mag alleen worden uitgereikt aan deelnemers die
een door de KNHS-VNS erkend kampioenschap hebben behaald.
Indien plaatsingsrozetten worden uitgereikt zijn de eerste t/m vijfde plaats bindend.
Plaatsingsrozetten mogen uitsluitend door de jury worden toegekend
Herinneringsrozetten, die door de organisator worden uitgereikt, dienen uit ten minste twee
kleuren te zijn samengesteld.
Bij alle disciplines dient er per rubriek ten minste één rozet per vier gestarte deelnemers of een
gedeelte daarvan te worden toegekend en bij voorkeur ook nog een aanvullende prijs.
De uit te reiken prijzen kunnen voorwerpen, waardebonnen of eremetaal zijn. Geldprijzen zijn niet
toegestaan.
Wanneer twee of meer deelnemers gelijk eindigen, dient om de beschikbare prijzen geloot te
worden.

Artikel 28 - Publicatie
1. Tussenklassementen en eindklassementen worden indien noodzakelijk zo spoedig mogelijk en
anders aan het einde van de wedstrijddag bekend gemaakt door de organisator en/of KNHS-VNSvertegenwoordiger.
2. De KNHS-VNS-vertegenwoordiger moet de klassementen hebben goedgekeurd.
3. De resultaten zullen zo spoedig mogelijk op de website van de KNHS-VNS worden gepubliceerd.
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3.7 Algemene verbods- en gebodsbepalingen
Artikel 29 - Paarden
1. Hengsten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNHS-VNSvertegenwoordiger ingezet worden.
2. Bij nationale wedstrijden dienen de paarden die worden ingezet bij het springen, minimaal 5 jaar
te zijn (of in dat kalenderjaar te worden). Verder geldt het disciplinereglement van de KNHS.

Artikel 30 - Aantal starts paard
1. De eigenaar van het paard beslist hoe vaak het paard per wedstrijddag mag worden ingezet. Een
ruiter mag eenzelfde paard niet twee keer in dezelfde discipline berijden.
2. Per paard moet er tussen de starts een tijdsverloop liggen van minimaal twee proeven bij de
dressuur en minimaal 5 minuten bij springen.

Artikel 31 - Hulpmiddelen
1. Tijdens nationale wedstrijden is een martingaal toegestaan. Over andere hulpmiddelen gelden de
regels zoals in de disciplinereglementen van de KNHS. Alleen de KNHS-VNS-vertegenwoordiger
kan in overleg met de jury en de eigenaar van het paard verboden hulpmiddelen goedkeuren.
Aanbevolen wordt om dit alleen goed te keuren wanneer het rijden zonder deze hulpmiddelen het
paard duidelijk schade berokkend of wanneer hiermee de veiligheid wordt benadeeld.
2. Men kan op grond van een lichamelijke handicap dispensatie aanvragen voor een andere wijze
van optoming, kleding of overige voorzieningen, voortvloeiend uit de aard van de handicap.
Hiertoe dient men een schriftelijke aanvraag tot het DB te richten welke vergezeld dient te gaan
van een medische verklaring.

Artikel 32 - Harnachement
1. Het is deelnemers op straffe van uitsluiting verboden om veranderingen aan te brengen in het
harnachement van de door de organisator ter beschikking gestelde paarden.
2. De paarden beschikken over een hoofdstel en zadel met intacte riemen en gespen en
beugelblokjes in de beugels.
3. Voor de hoofdstellen en bitte geldt dat deze zijn toegestaan zoals beschreven in de KNHSreglementen voor de betreffende klassen.

Artikel 33 - Veiligheidscap
Tijdens het losrijden van de paarden door zowel de organisator als deelnemer en het verrijden van de
verschillende rubrieken (zowel dressuur als springen) is het verplicht te rijden met een veiligheidscap
die voldoet aan Europese veiligheidsnormen.

Artikel 34 - Gebruik van sporen en zwepen
1.

Dressuur:
a. B: voorterrein en wedstrijd: alleen zweep toegestaan
b. L: voorterrein en wedstrijd: sporen en zweep toegestaan
c. M: voorterrein en wedstrijd: sporen en zweep toegestaan
2. Springen:
a. B: voorterrein en springen: alleen zweep toegestaan
b. L: voorterrein en springen: sporen en zweep toegestaan
3. Een dressuurzweep mag maximaal 110 cm zijn. Een springzweep (karwats) mag maximaal 75 cm
zijn.
4. Voor deelnemers geldt dat uitsluitend sporen zijn toegestaan die stomp zijn uitgevoerd, d.w.z.
zonder scherpe randen en waarvan de spoortand een maximale lengte van 3 cm heeft
(zwanenhalsspoor horizontaal gemeten) en een minimale diameter van 0,5 cm. Een knopspoor,
knopspoor opwaarts gericht, spoor met rechte tand benedenwaartsgericht, spoor met hamertand,
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spoor met een draaiend bolletje en een zwanenhalsspoor zijn toegestaan. Een spoor voorzien van
een wieltje is niet toegestaan.
5. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door de KNHS-VNS-vertegenwoordiger in overleg
met de eigenaar van het paard en de deelnemer.

Artikel 35 - Losrijden door organisatie
1.

2.
3.

4.
5.
6.

De organisator draagt ervoor zorg dat de paarden iedere ronde voldoende worden los gereden.
Dit houdt in dat de paarden minimaal tien minuten actief worden ingereden op passend niveau
door een voldoende geoefende ruiter (bij voorkeur een ruiter die niet deelneemt aan de wedstrijd).
Indien de losrijdende ruiter deelneemt aan de wedstrijd is het niet toegestaan vor deze deelnemer
om een paard los te rijden dat hij of zij later in dezelfde discipline moet uitbrengen.
Een startgerechtigde studentenruiter mag alleen losrijden voor een hogere klasse dan de klasse
waarvoor hij of zij startgerechtigd is mits dit overlegd is met en goedgekeurd is door de VNSvertegenwoordiger.
Het is de ringmeester en de aanwezige KNHS-VNS-vertegenwoordiger toegestaan aanwijzingen
te geven indien het losrijden niet op voldoende niveau plaatsvindt.
Indien er tijdnood optreedt door problematiek zoals onvoorziene kreupelheid van een paard, dient
overlegd te worden met de aanwezige KNHS-VNS-vertegenwoordiger.
Tijdens het losrijden, zowel tijdens het losrijden door de organisatie als door de deelnemer,
gelden de regels zoals in AWR Artikel 34 - .

Artikel 36 - Losrijden door deelnemers
1. Alle deelnemers krijgen evenveel tijd om los te rijden. Bij het dressuur is dat minimaal gedurende
twee proeven en bij het springen minimaal vijf minuten. Bij het springen mag de deelnemer twee
hindernissen ieder eenmaal als oefenhindernissen springen.
2. Gedurende de periode die de deelnemer toegewezen heeft gekregen om los te rijden, mogen er
geen anderen met het paard werken. Buiten die periodes beslist de organisator wie op het
losrijterrein met het paard mag werken.
3. In principe mogen de deelnemers niet in de ring losrijden, tenzij de KNHS-VNS-vertegenwoordiger
hiervoor toestemming. Bij het springen wijst de KNHS-VNS-vertegenwoordiger dan twee
hindernissen uit het parcours aan (steilsprong en oxer) die de deelnemer ieder eenmaal mag
springen voordat hij/zij aan het parcours begint.
4. Alle deelnemers op één paard dienen hetzelfde losrijterrein te gebruiken.
5. Indien een paard niet (voldoende) door de organisatie is los gereden, kan de eerste deelnemer
iets meer tijd krijgen om los te rijden dan de andere deelnemers op hetzelfde paard, in overleg
met de jury en de KNHS-VNS-vertegenwoordiger.
6. Voor alle deelnemers op hetzelfde paard gelden in beperkende zin dezelfde regels met betrekking
tot het gebruik van sporen en zweep;
7. Indien een paard tijdens de wedstrijd uitvalt (bijv. door kreupelheid), rijden alle deelnemers die op
dat paard geloot hebben, over op een ander paard;
8. De organisator wordt derhalve zeer nadrukkelijk aanbevolen enkele reservepaarden achter de
hand te hebben.

Artikel 37 - Verkennen springparcours
Bij nationale wedstrijden geldt dat het parcours wordt vrijgegeven door de KNHS-VNSvertegenwoordiger voor het verkennen van het parcours door de deelnemers.

Artikel 38 - Hulp van derden
1.

Hulp van buitenaf, met het kennelijke oogmerk de prestatie van de deelnemer en/of het paard
gedurende de wedstrijd te beïnvloeden, wordt beschouwd als hulp van derden, is verboden en
wordt door de jury bestraft met uitsluiting.
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Artikel 39 - Vallen
In alle disciplines (en rubrieken) geldt dat een val van ruiter en/of paard leidt tot uitsluiting van de
combinatie. De combinatie zal als laatste eindigen in de hoogst gekwalificeerde ronde. De ruiter mag
wel starten in een andere discipline, mits de ruiter niet dusdanig geblesseerd is geraakt dat dit
onverstandig is voor zijn/haar gezondheid.

Artikel 40 - Vrijwillige beëindiging
1. Een deelnemer, die ervoor kiest de proef of het parcours vrijwillig te beëindigen, dient dit door
middel van een duidelijk afgroeten aan de (voorzitter van de) jury kenbaar te maken en vervolgens
de ring onmiddellijk in stap te verlaten. Indien een deelnemer tijdens een proef of parcours
vrijwillig afstijgt, wordt dit beschouwd als vrijwillige beëindiging van de proef of het parcours.
2. Indien de deelnemer de proef beëindigt omdat hij/zij het paard kreupel of onregelmatig vindt en
het daarom niet verantwoord acht de proef te vervolgen, dient de deelnemer deze reden met (de
voorzitter van) de jury en de KNHS-VNS-vertegenwoordiger te overleggen. De proef of het
parcours wordt wel als beëindigd beschouwd. De KNHS-VNS-vertegenwoordiger kan samen met
de organisator beslissen of alle deelnemers op dat paard opnieuw mogen starten met een ander
paard.
3. Indien de deelnemer afstapt als gevolg van gebrekkig harnachement dat de veiligheid van paard
en/of deelnemer in gevaar brengt, wordt de proef of het parcours als beëindigd beschouwd, maar
de deelnemer mag de proef of het parcours wel opnieuw rijden. De deelnemer kan en mag
namelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor het harnachement.

3.8 Wreedheid en doping
Artikel 41 - Wreedheid/ overbodig en publieksonvriendelijk gedrag
1.
a.

2.

3.

4.

5.

Onder wreedheid wordt ondermeer verstaan gevallen van het buitensporig aanzetten van
vermoeide paarden, het overmatig gebruik van zweep of karwats, een onaanvaardbaar
scherp of slecht zittend bit, het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van
sporen, het gebruik van elektrische apparaten, het barreren op of in de nabijheid van het
wedstrijdterrein voor, tijdens of na de wedstrijd, het overgevoelig maken van elk gedeelte van
het paard, onder andere door het toepassen van scherpe zalf en dergelijke, alsmede alle
handelingen die in strijd zijn met de gedragscode `Welzijn van het paard`.
b. Wreedheid dient onmiddellijk te worden gerapporteerd aan (de voorzitter van) de jury of de
KNHS-VNS-vertegenwoordiger.
c. (Het hoofd van) de jury, de ringmeester en de eigenaar van een paard hebben het recht een
deelnemer c.q. losrijder uit de ring te halen wegens wreedheden jegens het paard.
Het melden van wreedheid door andere personen dan officials dient tijdens de wedstrijd te
geschieden in aanwezigheid van of met een schriftelijke verklaring van ten minste één andere
getuige.
Een ter zake van wreedheid geconstateerde overtreding tijdens de wedstrijd wordt behandeld
door de KNHS-VNS-vertegenwoordiger. Deze dient ter plaatste te beslissen, eventueel in overleg
met de jury en de organisator. Eventueel kan advies ingewonnen worden bij een dierenarts.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Wie schuldig is bevonden, wordt
gediskwalificeerd.
Tot diskwalificatie kan te allen tijde besloten worden door de jury en/of KNHS-VNSvertegenwoordiger(s). Een dergelijke beslissing dient gemotiveerd te worden en tevens genoteerd
te worden in het wedstrijdrapport.
De KNHS-VNS-vertegenwoordiger maakt melding van het voorval op het KNHS
rapportageformulier.
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Artikel 42 - Doping
1.

2.

Bij alle wedstrijden onder auspiciën van de KNHS-VNS is het verboden paarden voor of tijdens de
wedstrijd stoffen toe te dienen of te laten toedienen die voorkomen in het Reglement
Ongeoorloofde Middelen en Medicijnen Voor Paarden van de KNHS, conform het veterinair
dopingreglement, dit op straffe van uitsluiting gedurende door het Bestuur te bepalen tijd.
Het is deelnemers op straffe van uitsluiting niet toegestaan middelen te gebruiken die voorkomen
in het Humaan Dopingreglement.

3.9 Bezwaren en klachten
Artikel 43 - Procedures
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Bezwaren en klachten de wedstrijd betreffend, kunnen schriftelijk bij het DB van de KNHS-VNS
worden ingediend tot ten hoogste vijf dagen na afloop van de bedoelde wedstrijd, of bij de KNHSVNS- vertegenwoordiger ten tijde van de wedstrijd.
Tegen de beoordeling van de jury is geen appèl mogelijk. In gevallen waarin het oordeel van de
jury niet gebaseerd is op een waardering/beoordeling van de verrichtingen van een deelnemer
en/of diens paard(en) staat tot uiterlijk dertig minuten na het bekend maken van de einduitslag
van de desbetreffende rubriek protest open tegen een beslissing van de jury.
Protesten tegen een deelnemer of paard, de startvolgorde of de omstandigheden waaronder de
verrichtingen moeten plaatsvinden, dienen binnen zestig minuten na de constatering mondeling
ingediend te worden bij de KNHS-VNS-vertegenwoordiger. De KNHS-VNS-vertegenwoordiger
kan daarbij vragen om ook een schriftelijk protest in te dienen.
Protesten en bezwaren die niet conform lid 1 of 3 zijn ingediend, worden niet in behandeling
genomen.
Het DB verplicht zich om direct de klacht te onderzoeken en indien noodzakelijk binnen een
termijn van ten hoogste drie weken hierop schriftelijk te reageren en, indien van toepassing, mee
te delen welke maatregelen dienen te worden genomen opdat recht geschiedt.
Een laatste beroep staat open tot ten hoogste vijf dagen nadat klager of klaagster schriftelijk in
kennis is gesteld van de beslissing van het DB en dient schriftelijk te worden gedaan. Dit beroep
wordt op de agenda van de eerstvolgende normale vergadering van het AB gezet en de uitslag
wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.

3.10 Garantiesubsidie
Artikel 44 - Garantiesubsidie
1.
2.
3.

4.

Alleen wedstrijden (met uitzondering van onderlinge wedstrijden) komen in aanmerking voor een
garantiesubsidie der VNS van maximaal € 150,- .
Organisatoren komen niet twee opeenvolgende jaren in aanmerking voor de subsidie, tenzij er
sprake is van bijzondere omstandigheden.
Aanvraag voor deze subsidie kan worden gedaan d.m.v. het indienen van het formulier Aanvraag
Garantiesubsidie bij de Penningmeester der KNHS-VNS. De aanvraag moet minimaal zes weken
voor de start van de wedstrijd gedaan worden. De Penningmeester dient minimaal vier weken
voor de start van de wedstrijd een uitspraak te doen over het accepteren danwel weigeren van de
subsidieaanvraag.
De aanvraag bestaat uit drie onderdelen:
a. Een motivatie: wat is de reden dat de aanvrager een verzoek om garantiesubsidie indient;
b. Een begroting van de wedstrijd, welke moet voldoen aan de eisen uit lid 4.
c. Indien van toepassing de jaarbegroting van de lidvereniging.
De begroting voor de wedstrijd dient te voldoen aan de volgende eisen:
a. De begroting moet sluitend zijn, er mag geen tekort op voorkomen.
b. Wanneer de wedstrijd door een studentenrijvereniging wordt georganiseerd, dient deze
vereniging een bijdrage aan de inkomsten te doen, wat bij de desbetreffende post moet
worden vermeld.
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c.

Er moet een post inschrijvingen op voorkomen, waarbij het aantal deelnemers dat men
verwacht, wordt vermeld. Wanneer men geen verwachting heeft over het aantal deelnemers,
kan men uitgaan van 36 deelnemers.
Het inschrijfgeld per deelnemer mag daarbij niet meer bedragen dan de door de ALV
vastgestelde bedragen.
d. naast de reeds genoemde posten, moet op de begroting tenminste voorkomen aan de
rechterzijde:
•
huur paarden;
•
kosten verblijf deelnemers;
•
jury;
•
bijkomende kosten officials (consumpties, verblijfskosten);
•
prijzen & bedanken: bedrag niet meer dan 20% van het totaal van de begroting
uitmaken;
•
(thema)feest;
•
onvoorziene uitgaven: bedrag ter hoogte van minimaal 5% van het totaal van de
begroting
e. De kosten voor commissiekleding zijn voor rekening van de organisatie. De kleding komt niet
in aanmerking voor vergoeding door de KNHS-VNS.
5. Losstaande activiteiten tijdens een wedstrijd dienen apart in de begroting opgenomen te worden.
6. De afrekening vindt plaats binnen één maand na het plaatsvinden van de wedstrijd d.m.v. het
formulier Afrekening Garantiesubsidie bij de Penningmeester der KNHS-VNS. De
Penningmeester dient de ontvangen afrekening binnen vier weken af te handelen.
De afrekening bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Een algemeen verslag van het verloop van de wedstrijd;
b. Een motivatie waarin de tekorten worden uitgelegd;
c. Een resultatenrekening, welke niet sluitend is.
7. Een tekort mag niet zijn ontstaan door:
a. Oninbaarheid van sponsorgelden;
b. Derving van inschrijfgelden;
c. Financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of in
verband met de wedstrijd;
8. De Penningmeester beslist in overleg met het DB over het exacte bedrag van de toe te kennen
subsidie. Hij/zij houdt hierbij rekening met de grootte van het opgevoerde tekort.
9. Indien de afrekening onduidelijkheden bevat dient deze binnen vier weken gecorrigeerd
ingeleverd te worden na een dergelijk verzoek van de Penningmeester der KNHS-VNS.
10. De KNHS-VNS behoudt zich het recht voor bij ongeregeldheden of bij het niet in acht nemen van
het reglement tijdens de wedstrijd, een aanvraag tot subsidie niet te honoreren, dan wel het
bedrag van de subsidie te verminderen. Indien hier sprake van is, dient dit schriftelijk en met
redenen omkleed binnen vier weken na ontvangst van de afrekening kenbaar te worden gemaakt.

3.11 Slotbepalingen
Artikel 45 - Reglementswijzigingen
Voorstellen tot wijziging van het AWR dienen tenminste vier weken voor behandeling in een ALV
bekend te zijn bij de Secretaris van de KNHS-VNS. De Secretaris draagt er zorg voor dat deze
voorstellen tenminste veertien dagen voor behandeling in een ALV bekend zijn bij de leden.

Artikel 46 - Ontheffingen
1.

Het DB heeft de bevoegdheid ontheffing te verlenen van de bepalingen die zijn opgenomen in dit
reglement en de overige reglementen.
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2.

Indien aan een deelnemer of organisator ontheffing is verleend van enige bepaling, dient de
desbetreffende deelnemer of organisator te allen tijde een afschrift van de voorwaarden
waaronder de ontheffing is verleend, aan een daartoe bevoegde official te kunnen tonen.

Artikel 47 - Onvoorziene situaties
1. In gevallen waarin deze reglementen of aanvullende wedstrijdreglementen niet voorzien, worden
Algemeen Wedstrijdreglement of de disciplinereglementen van de KNHS geraadpleegd. Hierbij
treedt de KNHS-VNS-vertegenwoordiger op als Federatievertegenwoordiger.
2. Wanneer lid 1 geen antwoord geeft:
a. Beslist het AB van de KNHS-VNS in de geest van deze reglementen, daarbij uitgaande van
het welzijn van het paard en het aanzien van de hippische sport.
b. Beslist op de wedstrijddag zelf de KNHS-VNS-vertegenwoordiger, na overleg met de
organisator, in de geest der reglementen.
c. Beslist tijdens evenementen waar geen KNHS-VNS-vertegenwoordiger of andere officials
aanwezig zijn, de organisator, na overleg met het DB, in de geest der reglementen.

Artikel 48 - Ingangsbepaling
Deze reglementen zijn geldig vanaf 18 november 2012. Daarmee vervallen alle eerder vastgestelde
reglementen die in strijd zijn met dit AWR.
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4.1 Algemeen
Artikel 1 - Algemene bepaling
Dit reglement is opgesteld conform de Statuten en algemene reglementen der KNHS-VNS en vormen
een uitbreiding het AWR en op de aangepaste versie van de KNHS disciplinereglementen.

Artikel 2 - Definitie SO
Een stedenontmoeting is een evenement in wedstrijdverband met als doel het bevorderen van de
contacten tussen de bij de KNHS-VNS aangesloten studentenrijverenigingen en het bevorderen van
de wedstrijdsport onder studenten.

4.2 Equipes
Artikel 3 - Equipes
Equipes bestaan uit minimaal drie (en hebben geen maximaal aantal) ruiters van dezelfde
studentenrijvereniging. Alle directe leden samen worden daarbij (en bij het opstellen van de startlijst)
gezien als één studentenrijvereniging en starten onder de (equipes)naam KNHS-VNS. Reünisten die
lid zijn van een studentenrijvereniging, starten onder die naam. Overige reünisten sluiten zich aan bij
de directe leden.

Artikel 4 - Aantal startplaatsen equipes
1. Bij het opmaken van de startlijst worden de volgende regels in acht genomen:
a. Elke studentenrijvereniging heeft recht op een plek, daarna heeft iedere studentenrijvereniging
recht op een tweede plek, daarna op een derde plek (etc.)
b. Een enkele start gaat voor op een dubbele start.
c. Studentenruiters gaan voor op reünisten (ook bij een dubbele start, oftewel een
studentenruiter mag dubbel starten, ook als dit ten koste gaat van een reünist)
d. Mensen die zich te laat hebben aangemeld komen achteraan (ook achter de reünisten)
e. Voor de verdeling van de laatste plekken in een rubriek (dus als bovenstaande al gehanteerd
is), geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Oftewel, dan is de datum van inschrijving
doorslaggevend.
2. Een studentenrijvereniging mag ervoor kiezen mensen van hun eigen vereniging onderling te
wisselen. Wanneer de vervanger een reünist is, mag deze alleen de plek innemen van een
reünist.
3. Het maximale aantal starts in één rubriek is 15. Wanneer er meer aanmeldingen zijn voor een
bepaalde klasse wordt de volgende verdeling gehanteerd:
a. t/m 15 deelnemers = 1 rubriek
b. 16 of 17 deelnemers = 1e en 2e reserve
c. Vanaf 18 deelnemers mogen er twee rubrieken georganiseerd worden (minimaar 2x9
deelnemers)

Artikel 5 - Ongebruikte startplaatsen
1. Wanneer de organisator zelf aangeeft startplekken over te hebben na de sluitingsdatum voor
inschrijving, kan de organisator beslissen om inschrijvingen na de sluitingsdatum te accepteren.
Het is de organisator toegestaan om inschrijvingen te accepteren tot een half uur voor het
losrijden (door de organisatie) van het eerste paard. Ook in deze situatie wordt het toebedelen van
de startplekken gedaan volgens de procedure uit Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 4 - .
2. Wanneer er na het loten nog deelnemers aan de rubriek worden toegevoegd, moet er opnieuw
geloot worden voor het bepalen van de startlijst.
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4.3 Rubrieken
Artikel 6 - B-dressuur
1. De B-dressuurproeven die worden verreden, worden per academisch jaar vastgesteld door het
DB, waarbij de proef voor de laatste ronde een aansluitend niveau hoger ligt. De proeven staan
vermeld in het laatste proevenboekje (KNHS editie die is vastgesteld door de ALV).
2. Startgerechtigd in de Ba-dressuur zijn de bij de KNHS-VNS ingeschrevenen die:
a. Nooit hoger dan de Ba-dressuur en nog nooit in het B-springen gestart zijn bij een SO,
b. Bij een SO niet meer dan twee maal als beste of vijf maal bij de beste drie (met als
voorwaarde dat er een halve finale of finale is gereden) geklasseerd zijn geweest in de Badressuur. Men mag promoveren wanneer men drie maal bij de beste drie heeft (met als
voorwaarde dat er een halve finale en/of finale is gereden) in het klassement eindigt.
c. Nooit eerste is geworden bij een VNSK Ba-dressuur;
d. Nooit hebben deelgenomen aan de eerste ronde tijdens een Nationaal Studenten Concours;
e. Nooit hebben deelgenomen aan een CH(I)U of Nations Cup;
f. Nooit hoger dan B-dressuur bij de KNHS zijn gestart.
3. Startgerechtigd in de Bb-dressuur zijn de bij de KNHS-VNS ingeschrevenen die:
a. Nooit hoger dan de Bb-dressuur of B-springen gestart zijn bij een SO,
b. Bij een SO niet meer dan twee maal als beste of vijf maal bij de beste drie (met als
voorwaarde dat er een halve finale of finale is gereden) geklasseerd zijn geweest in de Bbdressuur en/of de Caprilli; Men mag promoveren wanneer men drie maal bij de beste drie
heeft (met als voorwaarde dat er een halve finale en/of finale is gereden) in het klassement
eindigt;
c. Nooit eerste is geworden bij een VNSK Bb-dressuur,
d. Nooit hebben deelgenomen aan de eerste ronde tijdens een Nationaal Studenten Concours;
e. Nooit hebben deelgenomen aan een CH(I)U of Nations Cup;
f. Nooit hoger dan B-dressuur bij de KNHS zijn gestart.

Artikel 7 - L-dressuur
1.

2.

3.

De L-dressuurproeven die worden verreden, worden per academisch jaar door het DB
vastgesteld, waarbij de proef voor de laatste ronde een aansluitend niveau hoger ligt. De proeven
staan in het laatste proevenboekje (KNHS editie die is vastgesteld door de ALV). De L-dressuur is
eventueel een categorie waarin de La en Lb-dressuur zijn samengenomen. Tezamen rijden zij de
L-dressuur.
Startgerechtigd in de La-dressuur zijn de bij de KNHS-VNS ingeschrevenen die:
a. Nooit hoger dan de La-dressuur gestart zijn bij een SO,
b. Bij een SO niet meer dan twee maal als beste of vijf maal bij de beste drie (met als
voorwaarde dat er een halve finale of finale is gereden) zijn geklasseerd in de La-dressuur,
Men mag promoveren wanneer men drie maal bij de beste drie heeft (met als voorwaarde dat
er een halve finale en/of finale is gereden) in het klassement eindigt;
c. Nooit eerste is geworden bij een VNSK La-dressuur,
d. Nooit hebben deelgenomen aan een eerste ronde tijdens een Nationaal Studenten Concours.
e. Nooit hebben deelgenomen aan een CH(I)U of Nations Cup
f. Niet hoger dan L-dressuur bij de KNHS zijn gestart;
Startgerechtigd in de Lb-dressuur zijn de bij de KNHS-VNS ingeschrevenen die:
a. Nooit hoger dan Lb-dressuur gestart zijn bij een SO;
b. Bij een SO niet meer dan twee maal als beste of vijf maal bij de beste drie (met als
voorwaarde dat er een halve finale en finale is gereden) zijn geklasseerd in de Lb-dressuur.
Men mag promoveren wanneer men drie maal bij de beste drie heeft (met als voorwaarde dat
er een halve finale en/of finale is gereden) in het klassement eindigt;
c. Nooit eerste is geworden bij een VNSK Lb-dressuur,
d. Niet hoger dan L zijn gestart bij de KNHS.
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e.

Tevens zijn alle M-dressuurruiters startgerechtigd in de Lb-dressuur indien er geen Mdressuur verreden wordt, waarbij indien mogelijk in handicap een M-proef gereden moet
worden.

Artikel 8 - M-dressuur
1.

2.

3.

De M-dressuurproeven die worden verreden, worden per academisch jaar door het DB
vastgesteld en staan in het laatste proevenboekje (KNHS editie die is vastgesteld door de ALV).
De eerste ronde en halve finale proef dient een M1 proef te zijn. De finale proef mag een M2
proef zijn indien dit gezien de paarden die ingezet worden mogelijk is. Indien dit gezien de
paarden die ingezet worden niet mogelijk is, moet het een M1 proef zijn.
Startgerechtigd in de M-dressuurproef zijn de bij de KNHS-VNS ingeschrevenen die:
a. Ooit M-dressuur of hoger zijn gestart bij de KNHS; of
b. Ooit wel de resultaten hebben behaald die in Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 7 genoemd zijn.
Indien er geen M-dressuur wordt verreden op een stedenontmoeting zijn alle Mdressuurstartgerechtigden startgerechtigd in de Lb-dressuur. Bij voorkeur in handicap met een Mproef.

Artikel 9 - Springen
1.

Het springparcours dient conform de reglementen van de KNHS-VNS danwel KNHS gebouwd te
zijn. Daarbij hanteert de KNHS-VNS de volgende maxima en minima voor de opbouw van het
parcours:
B-springen
L-springen
0.40m
0.60m
10cm breder dan max.
hoogte (oxer)
20 cm breder dan max.
hoogte (triple bar)
Max. hoogte eerste ronde
0.60m
1.00m
Max. hoogte tweede ronde
0.75m
1.05m
Max. hoogte derde ronde
0.80m
1.10m
Aantal hindernissen
7-9
8-9
Max. aantal dubbelsprongen
1
2
Max. aantal driesprongen
Max. aantal sloten
1 (maximaal 2m breed)
De KNHS-VNS-vertegenwoordiger beslist in samenspraak met de jury en de organisator op welke
hoogtes de rondes gebouwd zullen worden. Men kan niet zonder voorafgaand overleg op
maximale hoogte bouwen. Indien er geen halve finales gereden worden dient de hoogte van de
tweede ronde als finale hoogte.
Het springparcours wordt beoordeeld middels het protocol van de KNHS. Aan het protocol is een
vakje voor de tijd toegevoegd, om klassement in het L-springen op te kunnen maken.
Bij het verrijden van B-springen dient er zowel tijdens het losrijden als tijdens de springwedstrijd,
gediplomeerde instructie aanwezig te zijn. Alleen met het losrijden mag de instructeur
aanwijzingen geven.
Beoordeling vindt in de eerste ronde, halve finale en B finale plaats op fouten en stijl. De fouten
worden van het stijlpunten aantal afgetrokken, het aantal stijpunten minus het aantal strafpunten
is het eindtotaal. De beoordeling in de finale van het L springen vindt plaats op fouten en tijd.
Degene met het minst aantal strafpunten wint. Bij een gelijk aantal strafpunten wint degene met
de snelste tijd. Wanneer er slechts 3 ruiters in het L springen uitkomen en er dus twee rondes
verreden worden door alle ruiters, vindt beoordeling plaats zoals tijdens de tweede ronde van het
VNSK (zie Aanvullend Wedstrijdreglement Kampioenschappen Artikel 17)
Startgerechtigd in het B-springen zijn de bij de KNHS-VNS ingeschrevenen die:
Min. hoogte alle rondes
Max. breedte alle rondes

2.
3.

4.

5.
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a.

6.

Tijdens een SO bij de beste drie geklasseerd geweest zijn in de klasse Bb-dressuur of de
(halve) finale hebben behaald in de La, of
b. Startgerechtigd zijn voor het B-springen bij de KNHS.
c. Bij een SO niet meer dan twee maal als beste en niet meer dan vijf maal bij de beste drie
(met als voorwaarde dat er een halve finale of finale is gereden) zijn geklasseerd in het Bspringen. Men mag promoveren wanneer men drie maal bij de beste drie heeft (met als
voorwaarde dat er een halve finale en/of finale is gereden) in het klassement eindigt;
d. Nooit in het L-springen zijn gestart.
Startgerechtigd in het L-springen zijn zij die:
a. Een winstpunt in het B-springen bij de KNHS hebben gehaald, of
b. Ooit L-springen of hoger zijn gestart bij de KNHS, of
c. Bij een SO tweemaal als beste of vijf maal bij de beste drie waarvan niet meer dan twee keer
als eerste (met als voorwaarde dat er een halve finale en finale is gereden) zijn geklasseerd
in het B-springen.
d. Indien een ruiter startgerechtigd is voor het L-springen als beschreven in Artikel 9.6 of door
deelname aan een VNSK, promoveert de ruiter niet automatisch in de dressuur.

Artikel 10 - Caprilli
1.
2.
3.
4.

De Caprilliproef kan opgevraagd worden bij het DB en naast de reguliere dressuurrubrieken
verreden worden.
De opbouw der hindernissen dient conform de voorschriften van de proef te zijn. De maximale
hoogte en breedte van de hindernissen is 0.60 meter.
Beoordeling vindt plaats zoals bij de proef is vermeld.
Startgerechtigd voor caprilli zijn studentenruiters die ten minste B springen startgerechtigd zijn op
SO’s.

Artikel 11 - Viertalwedstrijd
Het is toegestaan, naast de dressuur- en springrubriek(en) of als afzonderlijke wedstrijd een
viertalwedstrijd te organiseren.
1. De equipes die hieraan deelnemen staan los van de equipes zoals genoemd in Aanvullend
Wedstrijdreglement SO Artikel 3 - : ze worden samengesteld uit leden van dezelfde
studentenrijvereniging of van verschillende studentenrijverenigingen (door de organisator te
bepalen).
2. De viertalrubriek bestaat uit slechts één ronde. In deze ronde wordt een proef gereden uit het
proevenboek (KNHS editie die is vastgesteld door de ALV). Welke proef dit is, wordt van te voren
door het DB vastgesteld. Het niveau van deze proef dient L zijn.
3. De proef mag gecommandeerd worden door een voorlezer of commandant
4. Deelname aan een viertalwedstrijd is voor iedereen toegestaan die B- danwel L-, danwel Mdressuur mag starten en heeft geen verdere consequenties voor de deelnemers aangaande hun
startgerechtigdheid.

Artikel 12 - Instromen, Promotie en Degradatie
1. Wanneer een nieuwe studentenruiter gaat starten met het rijden van SO’s, wordt samen met
desbetreffende ruiter, het desbetreffende AB-lid (indien van toepassing) en de Commissaris
Nationaal bepaald in welke rubriek(en) de ruiter mag instromen.
2. Indien de ruiter vindt dat de rubriek waarin hij is ingestroomd, niet overeenkomt met zijn niveau,
dan moet desbetreffende ruiter aangeven bij de Commissaris Nationaal. Dat kan tot uiterlijk één
week voor de SO waarbij hij voor de derde keer deelneemt aan die rubriek op een SO.
3. Na deze eerste drie keer starten in eenzelfde rubriek is het voor studentenruiters niet meer
mogelijk om op eigen besluit door te gaan naar een hogere of lagere rubriek.
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4. Ruiters die een SO willen rijden en die startgerechtigd zijn voor een hogere klasse dan gewenst,
kunnen degradatie aanvragen bij de Commissaris Nationaal. De desbetreffende ruiter zal alsnog
een eerste keer moeten starten in de rubriek waarvoor hij/zij stargerechtigd is. De aanwezige
KNHS-VNS-vertegenwoordigers zullen de proef of het parcours beoordelen en in overleg met het
DB besluiten of de ruiter in een lagere rubriek mag starten tijdens een volgend SO.
5. Er kan ook degradatie bij de Commissaris Nationaal worden aangevraagd indien men ten minste
twee maal als laatste is geëindigd in de betreffende rubriek en nog niet eerder is gedegradeerd.
Goedkeuring vindt plaats als men aan deze eis voldoet. Na degradatie begint men met nul
plaatsingspunten (zie Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 16) en is men uitgesloten van
VNSK-deelname.
6. Men promoveert wanneer men twee maal als beste of vijf maal bij de beste drie (met als
voorwaarde dat er een halve finale en/of finale is gereden) in het klassement eindigt. Men mag
promoveren wanneer men drie maal bij de beste drie heeft (met als voorwaarde dat er een halve
finale en/of finale is gereden) in het klassement eindigt.
7. Bij deelname aan een VNSK dient de ruiter die het VNSK in de desbetreffende klasse wint te
promoveren. De overige twee ruiters mogen promoveren, maar mogen ook on dezelfde klasse
blijven tot er aan de voorwaarden van lid 5 en 6 voldaan is. Hierdoor is het mogelijk dat een ruiter
twee keer in dezelfde klasse VNSK start.

4.4 Het rijden van de wedstrijd
Artikel 13 - Knock-out systeem
Wedstrijden op SO’s moeten volgens een knock-out systeem verreden worden. Het knock-out
systeem verdient de voorkeur boven het opmaken van een klassement naar aanleiding van de
prestaties van ruiters op verschillende paarden. Dit komt voort uit het feit dat verschillen tussen
paarden zo min mogelijk bepalend dienen te zijn bij het vergelijken van prestaties van ruiters. Bij het
knock-out systeem starten twee of drie ruiters op hetzelfde paard dat door de organisatie ter
beschikking wordt gesteld. Degene die met dit paard de beste prestatie levert gaat door naar de
volgende ronde waarin twee of drie ruiters op hetzelfde paard starten. Uiteindelijk blijven er twee
ruiters over die tegen elkaar op hetzelfde paard rijden in de finale. De toewijzing van paarden
geschiedt via loting.

Artikel 14 - Uitgesloten (bij springen)
Indien bij het springen alle ruiters op hetzelfde paard uitgesloten zijn:
1. Dan moet men, indien mogelijk overrijden op een ander (vers) paard
2. Zijn er slechts paarden beschikbaar die al meegelopen hebben dan dient er met één van deze
paarden overgereden te worden over een verkort parcours
3. Als uiterste mogelijkheid gaat door naar de volgende ronde:
a. In de eerste en tweede ronde: degene met het hoogste stijlcijfer.
b. In de halve en hele finale: degene, die het verst in het parcours is gekomen. Zijn er twee of
meer ruiters even ver gekomen, dan is de beslissing aan de jury.

4.5 Klassementen
Artikel 15 - Klassering individueel
De klassering wordt bij een wedstrijd volgens het knock-out systeem verreden opgemaakt met het
aantal rondes, dat de ruiters gereden hebben, in ogenschouw genomen. Bij een gelijk aantal
verschilpunten, van twee ruiters op verschillende paarden, ten opzichte van de ruiter die doorgaat
naar de volgende ronde, geeft het aantal behaalde punten (in de dressuur) of het aantal stijlfouten
danwel tijd (in het springen) de doorslag in de plaatsing (afhankelijk van de ronde). Indien zich een
gelijk aantal punten voordoet, bepaalt men bij de dressuur de klassering door de punten in het
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protocol van achter naar voren te vergelijken. Daarbij wordt het punt ‘de verzorging van het geheel’
overgeslagen. Bij het springen wordt de klassering bepaald door eerst naar het aantal punten voor
‘correctheid van de sprong’ en dan naar ‘correctheid van het parcours’ gekeken.
Als de combinaties na toepassing van voorgaande regels nog steeds gelijk geklasseerd zijn, is er
sprake van een ex-aequoklassering. Een ruiter die door is naar een volgende ronde maar deze door
welke omstandigheid dan ook niet kan rijden, wordt geklasseerd als beste van de ruiters die niet door
zijn gegaan naar de volgende ronde. De hoogst geplaatste ruiter danwel amazone die niet door zou
gaan op hetzelfde paard als de deelnemer die zich terugtrekt neemt zijn of haar plaats over en rijdt in
de volgende ronde mee.

Artikel 16 - Verdeling plaatsingspunten
1.

2.

In alle categorieën worden de plaatsingspunten als volgt verdeeld:
De beste ruiter krijgt een aantal punten, gelijk aan het totaal aantal deelnemers in de betreffende
categorie. De tweede krijgt dat aantal verminderd met twee. Elke volgende ruiter krijgt steeds
twee punten minder. De ruiters die lager geplaatst worden dan de helft van het totaal aantal
deelnemers, ontvangen derhalve geen punten.
De plaatsingspunten voor equipes worden berekend overeenkomstig de in lid 1 beschreven
methode.

Artikel 17 - Klassering equipes
Er wordt ook een klassering per equipe opgemaakt. Dit gebeurt door de ruiters per rubriek te plaatsen
(zie Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 15 - en Artikel 16 - ) en deze plaatsingspunten op te
tellen. Hierbij moet van iedere ruiter in het equipe de plaatsing even zwaar gewogen worden, door het
percentage punten van het maximaal te behalen punten door de equipe. De equipe met het hoogste
percentage wordt als eerste geklasseerd, het volgende als tweede, etc. Bij een even hoog percentage
wint het equipe waarin de hoogste individuele klassering voorkomt. Indien ook dat geen doorslag geeft
tellen de behaalde punten in de dressuur.

Artikel 18 - Beste vereniging
1.
2.

In ieder academisch jaar wordt er aan de hand van de plaatsing van de equipes een
verenigingsklassement opgemaakt, waarvoor een prijs ter beschikking wordt gesteld.
Het opmaken van een klassement voor de verenigingsprijs:
a. Om in de beoordeling opgenomen te worden dienen equipes aan tenminste 50% van de
SO’s deelgenomen te hebben. Indien een vereniging heeft deelgenomen aan meer dan de
helft van het totaal aantal wedstrijden, tellen de beste resultaten.
b. De resultaten worden beoordeeld aan de hand van de plaatsingspunten naar aanleiding van
het volgens Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 15 - opgemaakte klassement equipes.
Deze punten worden opgeteld en de vereniging met het hoogste totaal wint de beker.

4.6 Slotbepalingen
Artikel 19 - Slotbepaling
In gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het DB en op de wedstrijddag zelf beslist
de KNHS-VNS-vertegenwoordiger in de geest van deze reglementen.

Artikel 20 - In werking treding
Deze reglementen zijn geldig vanaf 18 november 2012. Daarmee vervallen alle eerder vastgestelde
reglementen die in strijd zijn met deze reglementen.
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5.1 Algemeen
Artikel 1 - Toepassing
Deze reglementen zijn conform de Statuten, het HR en AWR van de KNHS-VNS.

Artikel 2 - Definitie NSK en VNSK
1.
2.
3.

De Nationale Studenten Kampioenschappen (NSK) voor studentenruiters is een wedstrijd die een
keer per academisch jaar georganiseerd kan worden.
De Vereniging Nederlandse Studentenruiter Kampioenschappen (VNSK) voor studentenruiters is
een wedstrijd die een keer per jaar georganiseerd kan worden.
De NSK en VNSK kunnen tijdens één wedstrijd verreden worden. Beide kampioenschappen
kunnen ook afzonderlijk van elkaar georganiseerd worden.

Artikel 3 - Organiserende commissie
1. De organiserende commissie voor de NSK wordt op voordracht van de KNHS-VNS geïnstalleerd
door Studenten Sport Nederland (SSN) en KNHS-VNS.
2. De organiserende commissie voor de VNSK wordt op voordracht van een lidvereniging of de
KNHS-VNS geïnstalleerd door de KNHS-VNS.

Artikel 4 - Selectiecommissies
1.

2.
3.

Voor de NSK wordt tevens een selectiecommissie gevormd, bestaande uit drie personen die zelf
bij voorkeur niet deelnemen aan de NSK. Tenminste twee van hen zijn lid van de KNHS-VNS.
De selectiecommissie ontvangt alle benodigde uitslagenlijsten van de Commissaris Internationaal
en Commissaris Nationaal.
De selectiecommissie houdt rekening met het volgende:
a. voldoet de ruiter aan het minimum niveau van Aanvullend Wedstrijdreglement
Kampioenschappen Artikel 6 - voor de betreffende disciplines;
b. resultaten op:
•
eerder gehouden NSK's;
•
Student Riding Nations Cups;
•
internationale studenten concoursen;
•
nationale studenten concoursen;
•
stedenontmoetingen in de L-dressuur of hoger en in het springen.
De selectiecommissie neemt de zwaarte van bovengenoemde concoursen in acht.
c. Indien een ruiter nog nooit is gestart op studentenwedstrijden kan de selectiecommissie
besluiten het landelijk niveau van de ruiter als beoordelingscriterium te nemen.
De selectiecommissie neemt haar beslissing binnen de grenzen die gesteld worden in de
reglementen betreffende startgerechtigdheid van verenigingsruiters.
Selectie voor de VNSK geschiedt door de Commissaris Nationaal van het DB van de KNHS-VNS
op basis van eerder behaalde plaatsingspunten.
Ruiters die geselecteerd worden krijgen minimaal drie weken voor de desbetreffende
kampioenschappen te horen dat zij mogen starten.

5.2 Deelneming NSK
Artikel 5 - NSK Startgerechtigden
Startgerechtigd zijn studentenruiters en door de SSN erkende studenten.

Artikel 6 - NSK Niveau
Het AB kan in overleg met de NSK-commissie een minimum niveau voor alle deelnemers aan de NSK
voorschrijven.
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Artikel 7 - NSK Verenigingsdeelnemer
Iedere vereniging heeft per discipline het recht zich door haar best beschikbare ruiter, die voldoet aan
Aanvullend Wedstrijdreglement Kampioenschappen Artikel 5 - , te laten vertegenwoordigen op het
NSK (dit is de officiële verenigingsdeelnemer). Deze officiële verenigingsdeelnemer is in ieder geval
startgerechtigd. Hiernaast kan de vereniging de een na beste ruiter inschrijven als reserve
verenigingsruiter.

Artikel 8 - NSK Overige inschrijvingen
Andere leden die aan het minimum niveau en aan Aanvullend Wedstrijdreglement Kampioenschappen
Artikel 5 - voldoen, kunnen zich individueel inschrijven of via hun vereniging.

Artikel 9 - NSK Toewijzen startplaatsen
De plaatsen, die niet door de officiële deelnemers van de verenigingen worden ingenomen, worden
verdeeld over de reserveruiters en de individuele inschrijvingen. Wanneer het aantal reserveruiters en
individuele inschrijvingen het aantal plaatsen overschrijdt, worden per discipline de besten uit deze
groep geselecteerd door de selectiecommissie. Hierbij hebben studentenruiters voorrang. Het is door
de SSN verplicht minimaal vijftien deelnemers te hebben van tenminste zes verschillende OSSO’s.

Artikel 10 - NSK Verenigingsequipe
Een verenigingsequipe bestaat uit twee ruiters per discipline, behorende bij een vereniging; dit zijn per
discipline de officiële verenigingsdeelnemer en de reserveruiter die startgerechtigd is.

5.3 Deelneming VNSK
Artikel 11 - VSNK Algemene voorwaarden voor deelname
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Alle SO’s in een bepaald collegejaar tellen mee voor het VNSK.
Het minimum aantal SO’s dat meetelt voor de selectie is vijf stuks bij de Ba, Bb, La en Lb
dressuur. Wanneer er in lid 1 genoemde periode minder dan vijf SO’s zijn georganiseerd, worden
SO’s uit het voorgaande jaar meegeteld tot het minimum aantal van vijf is bereikt. Voor B en L
springen en M dressuur geldt een minimum van vier SO’s.
Het VNSK moet minimaal vier weken na het laatste SO van het academisch jaar waar het VNSK
over geldt plaatsvinden.
Personen die in aanmerking willen komen om geselecteerd te worden voor het VNSK moeten
studentenruiter zijn ten tijde van de gereden SO’s en aan minimaal twee SO’s hebben
deelgenomen in het academisch jaar waar het VNSK voor wordt gereden.
Wanneer een persoon aan meer dan twee SO’s heeft deelgenomen tellen de twee beste
resultaten.
Wanneer de som van de twee beste resultaten van twee of meer ruiters gelijk is, wordt er
gekeken naar de behaalde plaatsingspunten per SO. Degene met de hoogste plaatsingspunten in
één wedstrijd wordt dan geselecteerd. Mocht dit gelijk zijn, dan wordt er gekeken naar de
plaatsing die de hoogste plaatsingspunten opleverde. Mocht dit gelijk zijn, dan wordt er gekeken
naar het derde resultaat van de ruiters (indien mogelijk). Mocht er vervolgens nog steeds geen
verschil zijn, zal er geloot worden tussen personen die een gedeelde derde plek hebben om zo
een plaats drie en vier te creëren.
Wanneer het VNSK later in het nieuwe collegejaar plaatsvindt, mogen ruiters die nog niet
startgerechtigd zijn voor de nieuwe klasse nog meedoen in hun oude klasse. Ruiters die al wel
mogen promoveren, mogen in het nieuwe collegejaar voor het VNSK promoveren en het VNSK in
de oude klasse rijden.

Artikel 12 - VNSK Afzien van deelname
Wanneer een ruiter geselecteerd wordt voor de VNSK besluit niet deel te willen nemen, dan wordt de
eerstvolgende geplaatste ruiter uitgenodigd voor de VNSK.
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5.4 Algemene voorwaarden voor de wedstrijd
Artikel 13 - Rubrieken
1.
2.

De NSK wordt verreden in twee disciplines: dressuur en springen.
De VNSK worden verreden in de rubrieken zoals die verreden worden op de SO’s. Hierbij alle
rubrieken worden verreden, welke voldoen aan Het minimum aantal SO’s dat meetelt voor de
selectie is vijf stuks bij de Ba, Bb, La en Lb dressuur. Wanneer er in lid 1 genoemde periode
minder dan vijf SO’s zijn georganiseerd, worden SO’s uit het voorgaande jaar meegeteld tot het
minimum aantal van vijf is bereikt. Voor B en L springen en M dressuur geldt een minimum van
vier SO’s. van het Aanvullend Wedstrijdreglement Kampioenschappen.

Artikel 14 - Paarden
De NSK en VNSK wordt verreden op door de organisatie ter beschikking gestelde paarden.

Artikel 15 - Systeem
1. De NSK wordt verreden volgens het knock-out systeem (zie Aanvullend Wedstrijdreglement SO
Artikel 13 - ). Iedere ronde is het niveau een klasse hoger. In de eerste ronde mogen twee ruiters
uit een equipe niet tegen elkaar loten.
2. Bij de VNSK wordt per rubriek op twee paarden om het kampioenschap gereden. Bij de dressuur
wordt een proef gereden in de klasse waarvoor men geselecteerd is en een proef een klasse
hoger. Bij het springen wordt op twee paarden een parcours gereden in de klasse waarvoor men
geselecteerd is en een parcours een klasse hoger. Hierbij gelden de maxima en minima voor een
derde ronde uit Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 9 - , met voor de tweede ronde in het
VNSK L-springen een maximale hoogte van 1.20m. In het B-springen worden beide parcoursen
op stijl gereden, bij het L-springen wordt het eerste parcours op stijl gereden een het tweede
parcous op tijd.
3. Voor beide proeven en parcoursen moet de ruiter zelf loten. Beide volgordes dienen hierbij op een
apart lootje te staan.

Artikel 16 - Dubbele start
Deelnemers mogen in beide disciplines starten.

Artikel 17 - Opmaken klassement
1.

2.

Aan het eind van de NSK worden de volgende klassementen opgemaakt:
a. individueel dressuur
b. individueel springen
c. individueel gecombineerd
d. equipe gecombineerd
Aan het einde van de VNSK wordt per rubriek een kampioen bekend gemaakt.
a. In de discipline dressuur mag de ruiter welke over twee proeven het hoogste aantal punten
heeft behaald zich kampioen noemen. Indien twee ruiters hetzelfde totaal aantal punten
hebben behaald is het puntenaantal van de zwaarste proef doorslaggevend. Daarna het
hoogste aantal punten in de zwaarste proef bij de jury bij C. Mocht er dan nog geen verschil
zijn, wordt de klassering individueel op de zwaarste proef toegepast (zie Aanvullend
Wedstrijdreglement SO Artikel 15 - ).
b. In de rubriek B-springen mag de ruiter welke over twee parcoursen het hoogste aantal
stijlpunten heeft behaald zich kampioen noemen. Indien twee ruiters hetzelfde totaal aantal
stijlpunten hebben behaald is het stijlpuntenaantal van het zwaarste parcours
doorslaggevend. Mocht er dan nog geen verschil zijn, wordt de klassering individueel op het
zwaarste parcours toegepast (zie Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 13 - ).
c. In de rubriek L-springen wordt de eerste ronde op stijl gereden: de ruiter met de hoogste
stijlpunten krijgt 100 procent. De stijlpunten van de andere ruiters wordt omgezet naar een
percentage van het aantal stijlpunten van de beste ruiter middels de volgende berekening:
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(stijl ruiter/stijl beste ruiter)x100%. Fouten tellen mee in de stijlpunten door per fout 4
stijlpunten af te trekken. In de tweede ronde wordt er op tijd gereden: de ruiter met de snelste
tijd krijgt 100 procent. De tijden van de andere ruiters wordt omgezet naar een percentage
aan de hand van de volgende berekening: (2-(tijd ruiter/tijd beste ruiter))x100%. Fouten tellen
mee in de tijd door per fout 6 strafseconden op te tellen.
De ruiter welke het hoogste gemiddelde percentage van twee parcoursen heeft behaald, mag
zich L-springen kampioen noemen. Indien twee ruiters hetzelfde gemiddelde percentage
hebben behaald is het percentage van het tweede parcours doorslaggevend. Daarna wordt
er naar stijlpunten voor het tweede parcours gekeken, waar de klassering individueel op van
toepassing is (zie Aanvullend Wedstrijdreglement SO Artikel 13).

Artikel 18 - Aantal juryleden
1. Op het NSK dienen de (indien te verrijden) halve en de hele finale dienen door twee juryleden te
worden gejureerd; het liefst ook de voorronde(s) dressuur.
2. Op het VNSK dienen beide rondes door twee juryleden te worden gejureerd.

5.5 Dressuur NSK
Artikel 19 - Proeven
De te rijden proeven zijn de reguliere KNHS-proeven met hun geldende puntentelling.

Artikel 20 - Niveau
De eerste ronde dressuur is minimaal L1-niveau en dit loopt op tot maximaal Prix St. Georges in de
finale.

Artikel 21 - Finale
Het verdient de voorkeur om de finale met twee paarden te rijden.

5.6 Springen NSK
Artikel 22 - Hoogte van de hindernissen
De eerste ronde springen is minimaal 0.90 m. en dit loopt op tot maximaal 1.30 m. in de finale.
Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt door de parcoursbouwer in overleg met de KNHSVNS-vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Jurering
De eerste twee rondes worden gejureerd op fouten en stijl. De halve en hele finale worden gejureerd
op fouten en tijd volgens Tabel A van het aangepaste KNHS- disciplinereglement springen.

Artikel 24 - Finale
Het verdient de voorkeur om de finale met twee paarden te rijden.

5.7 Klassering NSK
Artikel 25 - Klassement
1. Het klassement individueel dressuur en springen worden ieder opgemaakt zoals in Aanvullend
Wedstrijdreglement SO Artikel 15 - .
2. Het klassement individueel gecombineerd wordt opgemaakt door de klassering individueel
dressuur en springen te waarderen met klasseringspunten: de ruiter die als eerste geëindigd is,
krijgt het aantal klasseringspunten dat gelijk is aan het aantal ruiters in het klassement, de ruiter
die als tweede geëindigd is, krijgt hetzelfde aantal klasseringspunten verminderd met 1, etc. Voor
het klassement individueel gecombineerd worden de klasseringspunten behaald in beide
disciplines bij elkaar opgeteld en gesorteerd van hoog naar laag.
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3. Het klassement equipe wordt opgemaakt door de klasseringspunten van de officiële
verenigingsruiter en de reserve ruiter van beide disciplines bij elkaar op te tellen. De vereniging
met de meeste punten is de winnende vereniging.
4. Bij een ex-aequo in het klassement individueel gecombineerd en equipes, wordt de doorslag
gegeven aan:
a. degene met de hoogste plaats in een der disciplines
b. indien dit voor beide ruiters gelijk is, de dressuur.

5.8 Slotbepaling
Artikel 26 - In werking treding
Deze reglementen zijn geldig vanaf 18 november 2012. Daarmee vervallen alle eerdere versies van
het Wedstrijdreglement Kampioenschappen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met het
Algemeen Wedstrijd- (en Evenementen)reglement (AWR).
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Artikel 1 - Wedstrijdsoorten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten internationale studentenconcoursen
(ISC):
a. AIEC Student Riding Nations Cups (SRNC)
b. Concours Hippique Internationale Universitaire (CHIU)
c. Concours Hippique Universitaire (CHU) georganiseerd onder de auspiciën van de Duitse
nationale studentenruiterbond (DAR)
d. AIEC World Finals, finale AIEC competitie

Artikel 2 - Voorwaarden voor deelname
Internationale studentenruiters die voor Nederland deelnemen aan wedstrijden georganiseerd onder
auspiciën van de AIEC (Association Internationale Étudiants Cavaliers) dienen:
a. de Nederlandse nationaliteit te bezitten,
b. Moeten ten minste 18 jaar oud zijn op de dag dat de wedstrijd aanvangt, en jonger dan 28 jaar
op 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd plaats vindt.
c. Moeten ingeschreven staan voor een voltijds studie aan een universiteit of meerjarige HBO
opleiding (hieronder vallen ook Assistenten in Opleiding, die een verklaring hebben van hun
universiteit dat ze als Phd. Student staan ingeschreven), of moeten voormalige studenten aan
een dergelijke instelling zijn die zijn afgestudeerd in het jaar van de wedstrijd, of moeten
voormalige studenten aan een dergelijke instelling zijn die tijdens hun studie aan ten minste
één SRNC hebben deelgenomen.
d. Wanneer een student boven de 28 jaar is, en nog steeds student is aan een universiteit of
meerjarige HBO opleiding, is deze student ook gerechtigd in een officieel team te starten.

Artikel 3 - Inschrijving
De internationale studentenruiter die in aanmerking wil komen voor afvaardiging naar een
Internationaal Studenten Concours (ISC) dient zich uiterlijk twee weken na bekendmaking van het
evenement door de National Responsible voor het plaatsvinden van het ISC aan te melden bij de
National Responsible.

Artikel 4 - Bevestiging inschrijving
De National Responsible maakt uiterlijk een maand voor het plaatsvinden van het ISC bekend welke
studentenruiters afgevaardigd worden naar het ISC. Na de bekendmaking bedoeld in Artikel 3, dienen
de studentenruiters binnen zeven dagen aan de National Responsible aan te geven of zij deze plek
accepteren.

Artikel 5 - Afmelding inschrijving
1. Wanneer een ruiter zich inschrijft voor een ISC is deze verplicht tot deelname. Bij afmelding na de
inschrijfdatum is deze ruiter zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geschikte vervanger.
De vervanger moet een buitenlandruiter zijn of een ruiter die direct lid wordt van de
studentenruiters (en dus moet voldoen aan de eisen die aan een buitenlandruiter gesteld worden).
Het inschrijfgeld blijft te allen tijde verschuldigd. Indien er geen vervanger wordt gevonden, zal de
boete die wordt opgelegd aan de KNHS-VNS verhaald worden op de buitenlandruiter die zich te
laat heeft afgemeld.
2. Indien sprake van sterfgevallen of terminale ziekte van eerstegraads familieleden kort voor het
evenement, dan vervalt - op vertoon van een geldige arts verklaring – bovenstaande en regelt de
KNHS-VNS de gevolgen met AIEC.

Artikel 6 - Over inschrijving
Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan dat er internationale studentenruiters afgevaardigd kunnen
worden, dan wordt (afhankelijk van het soort wedstrijd) het af te vaardigen team bepaald door middel
van:
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1. AIEC SRNC’s
De teams die Nederland vertegenwoordigen in team Nederland en team internationaal worden
volgens het volgende protocol geselecteerd. Hierbij worden eerst de plaatsen voor team
Nederland verdeeld en daarna de plaatsen voor team internationaal. De selectieprocedure loopt
via de volgende regels in chronologische volgorde.
a. Bij het behalen van de derde ronde op een SRNC heeft de ruiter recht op een startplek op het
eerstvolgende SRNC waarvan de inschrijving nog niet gesloten is. Via deze regel kunnen
maximaal 3 ruiters per SRNC worden afgevaardigd. Mochten er meerdere ruiters in
aanspraak komen voor deze regel dan wordt er gekeken naar het combined klassement.
Leden die een hogere plaatsing in het combined klassement hebben behaald tijdens het
SRNC waar de 3e ronde is behaald hebben voorrang. Mocht je volgens deze regel niet zijn
geselecteerd dan vervalt het recht op een startplek volgens deze regel voor het volgende
SRNC.
b. Nieuw ingeschreven internationale studentenruiters hebben voorrang bij de samenstelling van
het team als zij de voorgaande SRNC als supporter mee zijn geweest. De nieuwe ruiters die
het vaakst als supporter zijn meegegaan hebben voorrang op nieuwe ruiters die minder vaak
als supporter mee zijn geweest. Mochten er geen startplekken meer beschikbaar zijn door
regel 1a dan vervalt deze regel. Mochten er meerdere ruiters evenveel in aanspraak komen
om via deze regel te worden geselecteerd dan geldt dat degene die zich het snelst na openen
van de inschrijving opgegeven heeft via e-mail voorrang krijgt.
c. Studentenruiters die nog niet gestart zijn in de tijd tussen de voorgaande WUEC en de
WUEC-selectiedag hebben voorrang op studentenruiters die niet in aanmerking komen om
zich voor de WUEC-selectiedag te selecteren. Mochten er geen startplekken meer
beschikbaar zijn door regel 1a en 1b, dan vervalt deze regel. Mochten er meerdere ruiters
evenveel in aanspraak komen om via deze regel te worden geselecteerd dan geldt dat
degene die zich het snelst na openen van de inschrijving opgegeven heeft via e-mail voorrang
krijgt.
d. Leden die langer niet gereden hebben, hebben voorrang op leden die minder lang niet
gereden hebben. Mochten er geen startplekken meer beschikbaar zijn door regel 1a, 1b en 1c
dan vervalt deze regel. Mochten er meerdere ruiters evenveel in aanspraak komen om via
deze regel te worden geselecteerd dan geldt dat degene die het vaakst als supporter mee is
geweest voorrang krijgt. Leden die vaker als supporter zijn mee geweest in de periode tussen
zijn of haar laatst gereden SRNC en het aankomende SRNC hebben voorrang op een lid dat
minder vaak als supporter is mee geweest. Mocht het zo zijn dat meerdere leden nog steeds
even veel recht op een startplek hebben dan geldt dat degene die zich het snelst na openen
van de inschrijving opgegeven heeft via de mail voorrang krijgt.
Mocht er na het volgen van het protocol nog steeds onduidelijkheid zijn over de te vergeven
startplekken dan geldt dat de NR beslist. De beslissing van de NR is te allen tijde leidend en staat
boven deze procedure. Deze regels leiden tot de selectieprocedure weergegeven in Figuur 1.
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Selectieprocedure SRNC s

Ranking combined
klassement

3e ronde regel

Ja

Startplek vergeven

Ja

Meerdere leden met
dezelfde statuswaarde

Nee

Nee

Nieuwe leden regel

Tijd van inschrijving

Ja

Startplek vergeven

Ja

Meerdere leden met
dezelfde statuswaarde

Nee

Lid toelaten tot team

Nee

WUEC regel

Startplek vergeven

Ja

Ja

Zijn er nog startplekken
vrij?

Nee

Heeft het protocol een
team geslecteerd?

Tijd van inschrijving

Nee

Ja

NR beslist

Meerdere leden met
dezelfde statuswaarde

Ja

Startplekken toegewezen

Nee

Nee

Langst niet gereden
regel

Aantal keer supporter

Ja

Meerdere leden met
dezelfde statuswaarde

Nee

Figuur 1: Selectieprocedure SRNC

2. CHIU’s en CHU’s
a. Lid 1b is van toepassing
b. Lid 1d is van toepassing.
Deze regels leiden tot de selectieprocedure weergegeven in Figuur 2
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Selectieprocedure CHU/
CHIU

Nieuwe leden regel

Tijd van inschrijving

Ja

Startplek vergeven

Ja

Meerdere leden met
dezelfde statuswaarde

Nee

Ja

Nee

Langst niet gereden
regel

Tijd van inschrijving

Lid toelaten tot team

Zijn er nog startplekken
vrij?

Nee

Heeft het protocol een
team geslecteerd?

Ja

Meerdere leden met
dezelfde statuswaarde

Ja

Startplekken toegewezen

Nee

Nee

NR beslist

Figuur 2: Selectieprocedure CHU/CHIU

3. World Finals
Het team dat op de World Finals voor Nederland start wordt geselecteerd op basis van de
behaalde resultaten in het combined klassement van het verreden SRNC jaar. Leden die de
hoogste plaatsing in het combined klassement hebben behaald krijgen voorrang, alleen het beste
resultaat geldt. Mochten er meerdere ruiters evenveel in aanspraak komen om via deze regel te
worden geselecteerd dan geldt dat degene die zich het snelst na openen van de inschrijving
opgegeven heeft via e-mail voorrang krijgt.
Deze regels leiden tot de selectieprocedure weergegeven in Figuur 3

Selectieprocedure
World Finals

Ranking combined
klassement

Tijd van inschrijving

Ja

Meerdere leden met Nee
dezelfde statuswaarde

Ja

Lid toelaten tot team

Zijn er nog startplekken
vrij?

Nee

Heeft het protocol een
team geslecteerd?

Ja

Startplekken toegewezen

Nee

NR beslist

Figuur 3: Selectieprocedure World Finals
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Artikel 7 - Inachtneming reglementen
Van de ruiters wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn en zich houden aan de reglementen waaronder
de betreffende wedstrijd wordt verreden. Deze reglementen zijn op te vragen bij de National
Responsible

Artikel 8 - Start nieuw team
Indien er een geheel nieuw team start op een buitenlandse wedstrijd zal dit team begeleidt worden
door de National Responsible of een door het DB Internationaal aan te wijzen persoon.

Artikel 9 - Inschrijving supporters
Supporters dienen zich uiterlijk een maand voor aanvang van de wedstrijd bij de National Responsible
in te schrijven.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid supporters
De supporters vallen tijdens een wedstrijd onder de verantwoordelijkheid van de Chef d’Equipe van
het Nederlandse team..
Het DB Interationaal behoudt zich het recht voor de inschrijving van een supporter, met schriftelijke
opgave van reden, te weigeren.

Artikel 11 - Bezwaar indienen
Bezwaar tegen besluiten op basis van deze richtlijn kan gemaakt worden bij de National Responsible
en moet schriftelijk ingediend worden binnen veertien dagen na bekendmaking van het besluit. De
Commissaris Internationaal geeft na overleg met het DB Interntionaal binnen veertien dagen een
schriftelijke en gemotiveerde beslissing op dit bezwaarschrift.

Artikel 12 - Beroep
Beroep staat te allen tijde open bij het AB der KNHS-VNS.

Artikel 13 - In werking treding
Deze richtlijn is geldig vanaf 15-07-2018 daarmee vervallen alle eerder vastgestelde richtlijnen die in
strijd zijn met deze richtlijnen.
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Artikel 1 - Doelstelling WUEC
Normaliter vinden elke twee jaar de WUEC plaats die verreden worden onder auspiciën van de FISU
(Federation Internationale Sports Universitaire) Doel van de Nederlandse uitzending is het behalen
van een zo hoog mogelijke klassering in de gecombineerde teamranking. Daarnaast is er een ranking
individueel dressuur, individueel springen en individueel gecombineerd, team dressuur en team
springen.

Artikel 2 - Coördinatie uitzending
De coördinatie omtrent uitzending van een Nederlands team is in handen van de Voorzitter
Internationaal. Dit is degene die de contacten met zowel SSN, de Stichting Studentensport Topsport
(SSN Topsport) en de KNHS onderhoudt omtrent de voortgang van de selectie en de uiteindelijke
samenstelling van het team. De voorzitter Internationaal bepaalt wie de Chef d’Equipe en official in het
uit te zenden team.zijn.

Artikel 3 - Vaststellen tijdspanning
In overleg met het DB Internationaal, SSN en de KNHS wordt de exacte tijdsplanning omtrent de te
volgen selectie vastgesteld.

Artikel 4 - Selectiecommissie
In de aanloop naar een WUEC wordt een selectiecommissie voorgedragen door het DB Internationaal.
Deze selectiecommissie bestaat uit: de, Voorzitter Internationaal met dien verstande dat deze zelf
afziet van de mogelijkheid zich te kwalificeren voor deelname aan het WUEC, de National
Responsible,als die ook niet meedoet aan kwalificatie voor het betreffende WUEC, en meerdere,
juryleden en/of trainers, die tijdens het selectieweekend zullen jureren. Juryleden en/of trainers mogen
geen vrienden zijn of trainer-pupil relatie hebben met de leden uit het A-kader. Daarbij zullen de
namen van deze juryleden en/of trainers alleen bij het DB Internationaal bekend zijn tot aan de
selectieweekenden, om zo lobbypraktijken te voorkomen.

Artikel 5 - Indeling A-kader
Uiterlijk vijf maanden voor een WUEC maakt de selectiecommissie de indeling van ruiters in het Akader bekend. Dit A-kader bestaat uit alle ruiters die voldoen aan de voorwaarden voor opname (zie
Artikel 6). Het DB Internationaal kan besluiten maximaal twee wildcards voor het A-kader uit te kunnen
delen aan ruiters die niet direct opgenomen zijn in het A-kader. Indien het DB Internationaal wildcards
wil uitdelen moeten de voorwaarden hiervoor minimaal acht maanden voor het WK bekend gemaakt
worden.

Artikel 6 - Voorwaarden voor A-kader en B-Kader opname
Om in aanmerking te komen voor opname in het A-en B-kader moet een ruiter:
1. Ten tijde van het WK ingeschreven staan als voltijd student aan een Universitaire of meerjarige
HBO opleiding, of minder dan een jaar afgestudeerd zijn aan een van de bovengenoemde
instellingen.
2. Minimaal één keer op een SRNC gestart zijn en daarbij een tweede ronde dressuur en een
tweede ronde springen hebben behaald, in de jaren tussen voorgaand WK en de selectie voor
een A-kaderscore.
3. Minimaal een keer op een SRNC zijn gestart en daarbij een tweede ronde dressuur of een tweede
ronde springen hebben behaald, in de jaren tussen voorgaand WK en de selectie voor een Bkader score.
4. Ruiters die nog nooit op een SRNC hebben gestart zijn uitgesloten van deelname aan de selectie.
Ook niet als ze van plan zijn na de selectie deel te nemen aan een SRNC.
5. In uitzonderlijke gevallen kan een studentenruiter dispensatie voor bovengenoemde criteria
aanvragen bij het DB Internationaal door het indienen van een schriftelijk dispensatieverzoek.
6. Indien er minder dan 4ruiters in aanmerking komen voor het Akader wordt het A-kader aangevuld
met leden van het Bkader.
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Artikel 7 - Verkennende training
Wanneer mogelijk, vindt in het jaar voorafgaand aan het WUEC een eerste verkennende training
plaats voor ruiters die op wedstrijden (SRNC’s,) reeds bewezen hebben in aanmerking te komen voor
opname in het A-kader.

Artikel 8 - Selectieweekend
1. In het jaar waarin het WUEC plaats vindt, vindt na de bekendmaking van het A-kader een of
meerdere selectieweekenden plaats, naar aanleiding waarvan het uiteindelijke team (drie ruiters
en één reserveruiter) bekend wordt gemaakt.
2. Het laatste selectieweekend vindt uiterlijk drie maanden voor het betreffende WUEC plaats.
3. De uitnodiging voor een selectieweekend moet uiterlijk zes weken van te voren naar het A-kader
worden verstuurd.
4. Ruiters uit het A-kader die mee willen doen aan de selectie maken dit uiterlijk vier weken van te
voren kenbaar aan dehet DB Internationaal
5. Ruiters zijn verplicht een eigen paard mee te nemen naar het selectieweekend. Dit paard moet
voldoen aan de eisen van de selectiecommissie. Deze eisen worden gelijk met de uitnodiging voor
een selectieweekend bekendgemaakt.
6. Tijdens dit weekend dient de gehele selectiecommissie aanwezig te zijn. Is dit niet mogelijk, dan
wordt het weekend verplaatst.
7. De juryleden en/of trainers uit de selectiecommissie zullen tijdens het selectieweekend de ruiters
beoordelen.

Artikel 9 - Uitslag selectieweekend
1. De beoordeling van de juryleden en/of trainers uit de selectiecommissie vormen de uitslag. De
ruiters met de hoogste punten zullen in het team worden geplaatst. Bij een gelijke eindstand,
waarbij het gaat om een startplaats voor het WUEC, zal worden gekeken naar de plaatsingen
tijdens verschillende SRNC’s in de jaren tussen voorgaand WUEC en het selectieweekend.
2. De jury ondertekent de uitslag en is verplicht aanwezig te zijn tijdens de bekendmaking.
3. Het gehele A-kader en de voltallige selectiecommissie krijgen binnen veertien dagen na het einde
van het selectieweekend schriftelijk de resultaten van het selectieweekend en de samenstelling
van het team toegestuurd

Artikel 10 - Acceptatie plaatsing in A-kader
Diegenen die uitgenodigd zijn voor deelname aan het betreffende Studentenwereldkampioenschap
dienen binnen zeven dagen schriftelijk bij de Het DB Internationaal aan te geven of zij deze plek
accepteren.

Artikel 11 - Bezwaar indienen
Bezwaar tegen besluiten op basis van dit reglement kan gemaakt worden bij Het DB Internationaal en
moet schriftelijk ingediend worden binnen veertien dagen na bekendmaking van het besluit. Het DB
Internationaal binnen veertien dagen een schriftelijke en gemotiveerde beslissing op dit
bezwaarschrift.

Artikel 12 - Beroep
Beroep staat te allen tijde open bij het AB der KNHS-VNS.

Artikel 13 - In werking treding
Dit reglement is geldig vanaf 15-07-2018 daarmee vervallen alle eerder vastgestelde reglementen die
in strijd zijn met deze reglementen.
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