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WEDSTRIJDREGLEMENT 
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 

STAL DE KARPERHOEVE 
 
 

Algemeen 
• Deelnemers dienen zo veel mogelijk in wedstrijdtenue aan de start te verschijnen (lichte rijbroek 

en een donkere trui of jasje). 
• Deelnemers moeten bij inschrijving 2 keuze paarden/pony’s opgeven waarmee zij willen 

deelnemen. Indien er geen 2 keuzes zijn gemaakt, beslist de organisatie. 
• De organisatie behoudt zich het recht voor om een deelnemer op een ander paard/pony in te 

delen. 
• Huurklanten hebben voorrang met de keuze van een paard/pony. 
• Voor het welzijn van het dier, mag een paard/pony maximaal 4 keer op een dag deelnemen. 
• Er mag maximaal 20 minuten van te voren worden ingereden. 
• Het inschrijfgeld per wedstrijd bedraagt € 12,50. 
• Bij afmeldingen na het plaatsen van de startlijst blijft het inschrijfgeld verschuldigd. 
• Er kan worden ingeschreven d.m.v. de inschrijflijst op het publicatiebord. 
• De starttijden (onder voorbehoud) worden voorafgaand aan de wedstrijd gepubliceerd op de 

website www.karperhoeve.nl   
• Iedere deelnemer dient een uur voor zijn of haar starttijd aanwezig te zijn en zich te melden bij 

het wedstrijdsecretariaat, alwaar het inschrijfgeld contant kan worden voldaan 
• De uitslagen en standen worden door de Karperhoeve bijgehouden. 
• Er wordt naar gestreefd om de uitslagen bekend te maken ongeveer een half uur nadat de laatste 

proef is gereden (dressuur) of de laatste combinatie het parcours heeft afgelegd (springen). 
• Bij het uitreiken van de prijzen dienen de deelnemers aanwezig te zijn. Indien afwezig zonder 

voorafgaande geldige afmelding bij het wedstrijdsecretariaat, gaat de prijs naar de eerstvolgende 
deelnemer. 

• Er wordt verschil gemaakt tussen ruiters/amazones die mee doen op manege- en pension/huur 
paarden/pony’s evenals volwassenen en kinderen. 

• Per 4 deelnemers wordt er een prijs uitgereikt 
• Indien een klasse minder dan 3 deelnemers heeft, wordt deze samengevoegd met de daar onder 

gelegen klasse. 
• Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. 
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door het wedstrijdsecretariaat. 
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Dressuur 
• Per kalenderjaar worden er 5 onderlinge dressuur wedstrijden gehouden, t.w. in maart, mei 

(Hemelvaartsdag), juli (team wedstrijd), september en december (Finale) 
• Er wordt gestart in diverse klassen t.w. AA-AB-B-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2 
• Winstpuntenregeling per wedstrijd: 

o Uitslag < 180 punten = geen winstpunt 
o Uitslag > 180 punten = 1 winstpunt 
o Uitslag > 195 punten = 2 winstpunten 
o Uitslag > 210 punten = 3 winstpunten 

• Promotie naar een volgende klasse: 
o Vanaf 7 winstpunten mag er gepromoveerd worden naar een hogere klasse 
o Vanaf 10 winstpunten moet er gepromoveerd worden naar een hogere klasse  

• Deelnemers vanaf 12 jaar doen automatisch mee vanaf de klasse AB 
• Deelnemers vanaf 15 jaar doen automatisch mee vanaf de klasse B 

 
Team wedstrijd 

• Deelnemers aan de team dressuur wedstrijd dienen een team te vormen van minimaal 2, 
maximaal 3 deelnemers. 

• Het team kiest een eigen naam 
• Het team mag verkleed, mits dit past bij de team naam en muziek en alle teamleden binnen 

hetzelfde thema verkleed zijn. 
• Elk teamlid rijdt afzonderlijk de proef op eigen niveau en pony keuze. 
• Het winnende team is het team met 2 beste resultaten van het team (punten) bij elkaar opgeteld. 

 
Wisselbeker 

• Jaarlijks zal de wisselbeker worden uitgereikt na de finale wedstrijd in december. 
• Er zijn drie wisselbekers beschikbaar voor: 

o Manegeklanten 
o Pension/leaseklanten 
o Poedeltrofee Volwassenen (18+) voor degene met de meeste plaatsingspunten 

• Om in aanmerking te komen voor deze Wisseltrofee dient er aan 4 van de 5 wedstrijden te zijn 
deelgenomen. 

• Indien er aan 5 wedstrijden is deelgenomen, tellen de beste 4. 
• De tussenstand wordt bepaald aan de hand van het klassement per wedstrijd; 1e plaats = 1 

plaatsingspunt, 2e plaats = 2 plaatsingspunten, 3e plaats = 3 plaatsingspunten etc. De 
plaatsingspunten van de beste 3 wedstrijden worden bij elkaar opgeteld en dit bepaalt de 
tussenstand. 

• De eindstand wordt bepaald door het totaal aantal plaatsingspunten van de tussenstand en de 
finale. 

• De deelnemer met het laagste aantal plaatsingspunten wint de wisselbeker. 
• Bij een ex aequo is het resultaat van de finale beslissend. Is dit ook gelijk dan is de uitslag van de 

1e wedstrijd bepalend. Vervolgens de 2e, 3e en dan de 4e wedstrijd. 
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Springen 
• Per kalenderjaar worden er 3 onderlinge spring wedstrijden gehouden, t.w. in april 

(Teamspringen), juni en oktober. 
• Er wordt gestart in diverse klassen t.w.: 

o 20 – 40 cm A     
o 40 – 50 cm B 
o 50 – 60 cm C 
o 60 – 80 cm D 
o 80 -100 cm E 

• Strafpuntenregeling: 
o Weigering   3 strafpunten 
o Balkje  3 stafpunten 
o Val  4 strafpunten en uitsluiting van een prijs 

• Winstpuntenregeling: 
o Foutloos 2 winstpunten 
o < 8 strafpunten 1 winstpunt 
o > 8 strafpunten 0 winstpunten 

• Promotie naar een volgende klasse: 
o Vanaf 5 winstpunten mag er gepromoveerd worden naar een hogere klasse 
o Vanaf 8 winstpunten moet er gepromoveerd worden naar een hogere klasse  

• Deelnemers vanaf 12 jaar doen automatisch mee vanaf de klasse B 
• Deelnemers vanaf 15 jaar doen automatisch mee vanaf de klasse C 
• Bij een foutloos parcours wordt er direct aansluitend een barrage gereden waarbij de snelst 

verreden tijd de uitslag bepaalt. De jury houdt de parcourstijd bij. 
• De barrage wordt verreden met minimaal 2 deelnemers. 

 
Team wedstrijd 

• Deelnemers aan het Teamspringen dienen een team te vormen van minimaal 2, maximaal 3 
deelnemers. 

• Het team kiest een eigen naam en mogen verkleed zijn naar een vrij thema. 
• Het team mag ook een muziekstuk opgeven welke gespeeld wordt terwijl een teamlid het 

parcours springt. 
• Elk teamlid springt afzonderlijk het parcours op eigen niveau en ponykeuze. 
• Als een team twee foutloze deelnemers heeft, mag het snelste teamlid meedoen aan de barrage. 
• In de barrage telt de snelste parcourstijd. De jury houdt de parcourstijd bij. 
• Het winnende team is het team van de deelnemer met de minste strafpunten, is dat gelijk kijken 

we naar de snelste tijd. 
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Hemelvaart wedstrijd 
• Tijdens de hemelvaartwedstrijd wordt er een dressuurproefje gereden en een behendigheid 

parcours. 
• Er zijn reguliere prijzen voor de dressuur . 
• Er zijn prijzen voor de behendigheidswedstrijd, dit zal worden opgesplitst in de leeftijdsklassen 

t/m 14 jaar en 15 jaar en ouder. 
• Het gaat in de behendigheidswedstrijd om de minste strafpunten en de snelste tijd. 
• Er zijn dagprijzen, de punten van de dressuur en behendigheidsproef worden dan bij elkaar 

opgeteld. Degene met de meeste punten wint. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen 
manege/pension of leeftijd. 

• De hemelvaart wedstrijd heeft altijd een thema, je mag in dit thema verkleed. Ook voor de 
leukst verkleedde combinatie is er ook een prijs. Dit wordt door de jury van de dressuur 
bepaald. 


