
 

Reglement onderlinge wedstrijden Ruitersport 
vereniging Cadans en Paardensportvereniging   
                                              de Maasruiters. 

Het betreft het verenigingsjaar 2010 

Algemeen: 
Inschrijving: 
Inschrijving gaat als volgt.  Door het invullen en mailen of afgeven van het inschrijfformulier op de 
site maken de deelnemers aan de organisatie kenbaar, mee te willen doen aan de wedstrijd. Het 
verschuldigde inschrijfgeld wordt  contant op de wedstrijddag betaald. Daarvoor benaderde je het 
(wedstrijd) secretariaat op het wedstrijdterrein of clubgebouw . 
( kosten zijn in 2010  € 3.-  per start.) 
De inschrijvingen kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijdavond gedaan worden. 
Op het moment van inschrijving is men gebonden het inschrijfgeld te betalen. 

Leeftijdgrens ruiters: 
Voor alle ponyruiters geldt dat wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben , zij niet meer bij de 
startindeling van de pony- ruiters ingedeeld worden. Zij starten automatisch in de paardengroep 
ongeacht de categorie van de pony ( Richtlijn KNHS ponyruiters tot 18 jaar )  

Indeling van de te verrijden dressuurrubrieken  
De wedstrijdruiters en de recreanten rijden ieder in een eigen rubriek. Voor beide rubrieken worden 
prijzen uitgereikt. Alle deelnemende ruiters die niet in de prijzen vallen krijgen een speciale 
‘onderlinge wedstrijd’ strik. 

Starten in de juiste klasse. 
Voor alle deelnemende combinaties geldt dat zij uitkomen in de voor de “combinatie actuele 
klassering ”. Kijk hiervoor in het overzicht winstpunten regeling onderlinge wedstrijd. 
Let wel, er wordt verschil gemaakt in standen voor recreanten- en wedstrijdleden . Wedstrijdruiters 
worden ingedeeld op de actuele combinatiestand die door de KNHS uitgegeven wordt. 
Dit wordt per verenigingsjaar bijgehouden, elk nieuw verenigings wedstrijdjaar begint met de “nieuwe 
beginstand ”per 1 april van dat jaar. ( of-  KNHS  - of-  Onderlinge standen ) 

• Recreanten leden dus vanuit het bijgehouden systeem onderlinge wedstrijden. 
• Wedstrijdleden vanuit de actuele combinatiestand uitgeven door de KNHS. 

Het voordeel wat wedstrijdleden hebben is dat zij op de onderlinge wedstrijden ( als daar genoeg punten 
voor bij elkaar gereden zijn in het systeem onderlinge wedstrijd ) in een hogere klasse mogen/kunnen starten 
dan zij regulier uit moeten komen op de KNHS wedstrijden.  

Voorbeeld: onderling wedstrijd klassering  ---  de combinatie eindigt LII + 5  en er wordt op de 
volgende wedstrijd MI gestart, dat mag ! ( KNHS wedstrijden blijven LII tot daar het aantal promotie punten 
behaald zijn om over te gaan naar een naast hogere gelegen klassenindeling.) 
Promoveert deze combinatie ook in de regelingen van de KNHS wedstrijden ( bijvoorbeeld midden in 
het seizoen )dan is het vanzelfsprekend dat de tussentijdse promotie gemeld wordt aan de organisatie 
van de onderlinge wedstrijden, zodat er een correct te verrijden klassenindeling kan worden toegepast. 

Opmerking: 
Wedstrijdleden worden in het nieuwe seizoen ingedeeld op combinatiestanden van de KNHS en dat 
kan dan soms wel eens anders zijn als standen die bij de onderlinge wedstrijden zijn bijgehouden. 
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( onderling geëindigd met MI + 1  --- KNHS geëindigd met LII + 8 ) In dit voorbeeld wordt deze 
combinatie ingedeeld: LII +5  bij de nieuwe klassenindeling ,opstart seizoen onderlinge wedstrijden. 
LII + 5 geeft de combinatie de keuze om LII of MI te starten. 
Wedstrijdleden kunnen nooit in een lagere klasse starten dan zij uitkomen in de voor de KNHS  
geldende klassenindelingen. 

Wat wordt er verstaan onder de term wedsrijdruiter: 
Deelnemers aan de ondelinge wedstrijden worden ingedeeld in de “rubriek wedstrijdruiters”:  
wanneer leden startkaarthouder zijn , met een geldigheid ( afgegeven door de KNHS) voor het lopende 
verenigingsjaar waarin de onderlinge wedstrijden verreden worden, ongeacht of zij wel/niet uitkomen 
op KNHS wedstrijden in dat verenigingsjaar. 
Het maakt niet uit met welk paard/pony zij een combinatie vormen, de ruiter blijft startkaarthouder ! 

Startcoupons: 
De vereniging zorgt voor het aanleveren van startcoupons, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 
Deze coupons zijn immers alleen maar geldig  tijdens wedstrijden op ons eigen terrein. 

Aantal starts: 
Een ruiter mag met meerdere paarden/pony’s deelnemen aan deze onderlinge wedstrijden. Alleen 
gelegenheidscombinaties( ruiters met een andermans paard/pony)  worden gezien als een HC start en 
dingen daarom ook niet mee in het prijzen-stelstel en de daaraan verbonden klassementsprijs 
Dit geldt alleen voor de dressuur  ---- Springen wordt gezien als een extra oefening !!!). 
Als  het gaat om combinaties die gevormd worden door broertjes / zusjes en de daarbij behorende 
pony’s / paarden uit één familie, is dit andere invalshoek .Er kan rekening gehouden worden met 
starttijden en indelingen. 

Dressuur: 
Harnachement: 
Alle deelnemende combinaties rijden in het  Cadans clubtenue of  in een rij-jas. 
Verder wordt het witte Cadans zadeldekje gebruikt, en indien mogelijk witte handschoenen en een 
witte singel. De keuze is vrij om de paarden/pony’s in te vlechten, houdt er rekening mee dat er door 
de jury een beoordeling gegeven wordt, aangaande de algehele verzorging van ruiter en pony/paard.  

Starttijden: 
Iedere combinatie wordt verzocht om ruim op tijd aanwezig te zijn. ( een uur van te voren ) 
Starttijden worden op de site bekend gemaakt, uiterlijk  2 dagen voor de wedstrijdavond 
Omdat we op deze manier werken kunnen er geen start- wijzigingen meer gedaan worden, iedereen 
houdt zich aan de aangegeven plaatsen. 
Aan ieder het vriendelijk verzoek om de aanwijzingen van de ringmeester op te volgen. 

Dressuur proef: 
De dressuurproef die gereden wordt is de proef  voor de betreffend maand ,die aangegeven staat in het 
proevenboekje april 2006. Het gaat hierom de eerst vernoemde proef. 

Beoordeling resultaten: 
Er wordt voor iedere gehouden wedstrijd een erkend jurylid aangetrokken, om de proeven / parcoursen  
te komen beoordelen. 
De jury heeft het recht combinaties uit te sluiten: 

• Wanneer het gaat om het vrijwillig verlaten van de wedstrijdring 
• Onverantwoord gedrag t.a.v. de pony/paard 
• In geval van uitgesproken kreupelheid van het paard/pony 

Verder kunnen er aftrekpunten toegekend worden 
• Het lichtrijden, waar doorzitten gevraagd wordt 
• Op het verkeerde been licht rijden 

"  2
Reglement Cadans Onderlinge wedstrijden 
Bijgesteld  maart 2010 
Secr./ adm. Cadans  selman  

Origineel Selman 2003



• Overmatig stem – tong gebruik 
• Verkeerde uitvoering van een onderdeel ( bv. door een leesfout / verkeerd inzetten van een 

onderdeel ) 

In alle andere gevallen overlegt de jury met de organisatie van onze vereniging.  

Winst en verlies puntenregeling  

Voor de klassen B t/m M2 :                                               Concreet betekent dit voor de Z proeven het volgende: 

Score Aantal                                                                           Score Aantal  
 
210 punten en hoger 3 winstpunten                                       238 punten en hoger 3 winstpunten  
vanaf 195 tot 210 punten 2 winstpunten                                vanaf 221 tot 238 punten 2 winstpunten  
vanaf 180 tot 195 punten 1 winstpunt                                    vanaf 204 tot 221 punten 1 winstpunt 

Score Aantal                                                                           Score Aantal 
 
Minder dan 105 punten 3 verliespunten                                Minder dan 119 punten 3 verliespunten  
Vanaf 105 tot 135 punten 2 verliespunten                            Vanaf 119 tot 153 punten 2 verliespunten  
Vanaf 135 tot 150 punten 1 verliespunt                                Vanaf 153 tot 170 punten 1 verliespunt 

Ex-aequo regeling: 
Indien twee of meerdere combinaties gelijk geklasseerd zijn, zijn de volgende regeling bepalend voor 
het eindklassement. 
Er wordt gekeken naar het eerste  vernoemde onderdeel , dan naar het tweede onderdeel..  

Indien er  na toepassing nog steeds een gelijke stand is, wordt gekeken naar behaalde cijfer voor het 
onderdeel 1. Is hiervan het resultaat ook gelijk dan steeds een onderdeel hoger totdat er verschil 
ontstaat.  

Uitslagen en prijzen: 
De uitslagen worden binnen een half uur na het verrijden van een bepaalde rubriek kenbaar gemaakt, 
middels het  afroepen en of ophangen van een totaal overzicht bij het clubgebouw. ( Nadien wordt het 
kenbaar gemaakt onder uitslagen op onze site.) Meteen daarna worden de prijzen,  de rozetten , 
uitgereikt. 
De prijzen worden als volgt berekend . Per deelnemende combinaties één prijs. De organisatie behoud 
het recht om bij te weinig deelname rubrieken in handicap te verrijden. 

Het rijden in handicap: 
De organisatie behoudt zich het recht voor om, bij geringe deelname, rubrieken bij elkaar te voegen. 
Dit is alleen een kostenbesparende maatregel t.a.v. het  prijzenstelsel. 
  
Regeling promotie / degradatie dressuur : 
Ruiters mogen(vrijwillig) promoveren naar een hogere klasse indien er 5 winstpunten zijn behaald. 
Zijn er 10 winstpunten geregistreerd dan moeten zij (verplicht ) promoveren naar een hogere klasse. 

Klasse Eerst op grond van onderdeel Vervolgens op grond van 
onderdeel 

Alle Het rechtgerichte, ontspannen 
en in de aanleuning gaande 
paard  

Rijvaardigheid en het effect van 
de hulpen
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Voor alle rubrieken en klassen geldt:   Vrijwillige promotie bij 5 winstpunten 
       Verplichte promotie bij 10 winstpunten 
We gaan er vanuit dat degradatie niet voorkomt tijdens onze onderlinge competities. 
Geregistreerde wedstrijdencombinaties  kunnen / mogen alleen met de onderlinge competitie gebruik 
maken van onze eigen ontworpen degradatie / promotie regeling. 

Springen:  
Harnachement: 
Alle deelnemende combinaties rijden in het  Cadans clubtenue of in een rij-jas. 
Het is verplicht om een veiligheids- cap met een driepuntsluiting te dragen. 
Verder wordt het witte Cadans zadeldekje gebruikt, en indien mogelijk witte handschoenen en een 
witte singel. De keuze is vrij om de paarden/pony’s in te vlechten.  
Verder is toegestaan het gebruik van : karwarts niet langer dan 75 cm ; bandages / springschoenen / 
strijklappen / peesbeschermers / pijpkousen / sporen toegestaan volgens reglement KNHS  /  en een 
normaal trenshoofdstel. 

Starttijden: 
Iedere combinatie wordt verzocht om ruim op tijd aanwezig te zijn. ( een uur van te voren ) 
Ook hier wordt een starttijdenoverzicht op de site geplaatst uiterlijk 2 dagen van te voren. 
Omdat we op deze manier werken kunnen er geen start- wijzigingen meer gedaan worden, iedereen 
houdt zich aan de aangegeven plaatsen. 
Aan ieder het vriendelijk verzoek om de aanwijzingen van de ringmeester op te volgen. 
We gaan uit van een volgorde van naast liggende rubrieken ( A – B – C – D  of E  van laag naar 
hoog  of juist omgekeerd van hoog naar laag )  

Parcours: 
Het parcours wordt op de wedstrijddag pas bekend gemaakt. Het is niet toegestaan om het parcours te 
verkennen of te springen op andere momenten als aangegeven !!! 
Bij de ingang van de wedstrijdring zal een tekening van de te springen hindernissen worden 
opgehangen. Ook de barrage wordt daarop vermeld. 
Er wordt voor de deelnemende combinaties  voor iedere rubriek tijd ingelast om het parcours te 
verkennen,  dit is ongeveer 10 minuten .Let op : parcours verkennen behoor je in correct 
wedstrijd tenue  te doen !! 

Beoordeling springparcours: 
Hierbij wordt het reglement  gehanteerd, zoals op reguliere wedstrijden.(KNHS) 
Uitzonderingen hierop zijn de hoogte van de hindernissen en het feit dat wanneer een 
combinatie uitgebeld wordt, hij of zij nog eens extra in de gelegenheid gesteld wordt om het 
parcours alsnog helemaal af te springen. 

Aangepaste Hoogte Pony’s :  
Uiteraard wordt dan de barrage steeds 10 cm te verhoogd. 
Klasse B L M Z ZZ

Max. hoogte

Categorie  A-B 0.40 0.50 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Categorie  C 0.50 0.60 0.70 0.80 n.v.t.

Categorie  D 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

Categorie  E 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10
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Aangepaste Hoogte Paarden:  
Uiteraard wordt dan de barrage steeds 10 cm te verhoogd. 

De reguliere wedstrijdcombinaties ,die uitkomen op de KNHS springwedstrijden, springen op 
eigen ingedeelde klasse met de daarbij behorende (KNHS) hoogte van de hindernissen.    
* dus alles 10 cm hoger dan hierboven vermeld   *  

Het aantal hindernissen kan per wedstrijd verschillend zijn. ( afhankelijk van de parcoursbouwer ) 
We streven er naar om in een B parcours 7 hindernissen en 1 dubbelsprong het hebben staan . 
Voor de L  en de overige rubrieken, 8 hindernissen met 1 dubbelsprong. 

Strafpunten: 
Tijdens het afleggen  van het parcours worden strafpunten gegeven voor: 

1. Het omver werpen van een hindernis 
2. Een ongehoorzaamheid 
3. Een vergissing in het parcours 
4. Een val van de deelnemer en/of pony –paard 
5. Verboden hulp van derden 
6. Het overschrijden van de toegestane tijd of van de tijdslimiet  

Uitslagen en prijzen: 
De  uitslagen en de daarbij behorende prijzen worden meteen na het verrijden van elke rubriek bekend 
gemaakt. De prijzen worden op de pony/paard afgehaald, natuurlijk in volledig  
( spring ) tenue. 

Het rijden in handicap: 
De organisatie behoudt zich het recht voor om, bij geringe deelname, rubrieken bij elkaar te voegen. 
Dit is alleen een kostenbesparende maatregel t.a.v. het  prijzenstelsel. 

Regeling promotie / degradatie springen : 
Bij het springen worden prestatiepunten toegekend. De deelnemers in de klasse B en L worden in het 
basisparcours of in de eerste ronde naast het aantal gemaakte stafpunten beoordeeld  op wijze van 
rijden. Voor de wijze van rijden gelden de kwalificaties  voldoende en onvoldoende. Onvoldoende 
voor de wijze van rijden sluit van verdere deelname uit dus ook voor de prijzen en heeft geen winst-of 
verliespunten tot gevolg. 
We proberen om meteen na het verrijden van het parcours ( via geluidsinstallatie of megafoon) bekend 
te maken hoe er gereden is: aantal strafpunten / gemaakte tijd / beoordeling van wijze van rijden. 

B-springen: 
De barrage klasse B springen wordt geplaatst op strafpunten en bij gelijkheid 
van strafpunten op het cijfer voor de wijze van rijden ( 0 –70 ), overeenkomstig de volgende regeling. 
1. Presentatie : ( binnenrijden / halthouden /groeten ) -max.  10 punten  x 1 
2. Wijze van rijden van het parcours    -max.  10 punten  x 3 
3. Houding en zit             -max.  10 punten  x 3 

In totaal kunnen er 70 punten worden behaald . In geval van ex-aequo klassering zal de waardering 
voor punt 2 ( wijze van rijden van het parcours ) doorslaggevend zijn . 

Klasse B L M Z ZZ

Max. hoogte

paarden 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20

"  5
Reglement Cadans Onderlinge wedstrijden 
Bijgesteld  maart 2010 
Secr./ adm. Cadans  selman  

Origineel Selman 2003



- Combinaties met 1 of meer strafpunten in het eerste parcours worden, indien er nog prijzen 
beschikbaar zijn eveneens geplaatst op strafpunten en bij gelijkheid van strafpunten op het 
cijfer voor de wijze van rijden. 

- De stijlwaardering is eveneens van toepassing indien het springen klasse B zonder barrage 
verreden wordt. ( waardering 0 – 34.5 geldt als onvoldoende ) 

- Eindklassement worden de combinaties met de minste strafpunten altijd hoger geplaatst dan 
de diegene met meer strafpunten. 

L springen: 
De barrage van het L springen wordt beoordeeld als een wedstrijd niet op tijd, met een toegestane tijd, 
maar bij gelijkheid van aantal strafpunten voor de eerste plaats wordt de barrage op tijd verreden. De 
overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het aantal strafpunten behaald in de eerste 
ronde. 

Toekennen van winstpunten Klasse B en L : 
Foutloos parcours  en voldoende    2 winstpunten 
1 tot en met 4 strafpunten en voldoende    1 winstpunt 

Ruiters mogen(vrijwillig) promoveren naar een hogere klasse indien er 10 winstpunten zijn behaald. 
Zijn er 20 winstpunten geregistreerd dan moeten zij  (verplicht ) promoveren naar een hogere klasse. 
Voor alle rubrieken en klassen geldt:   Vrijwillige promotie bij 10 winstpunten 
      Verplichte promotie bij 20 winstpunten 
Combinaties in de categorie AB mogen/ kunnen niet promoveren naar de klasse M 
We gaan er vanuit dat degradatie niet voorkomt tijdens onze onderlinge competities. 
Geregistreerde wedstrijdencombinaties  kunnen / mogen alleen met de onderlinge competitie gebruik 
maken van onze eigen ontworpen degradatie / promotie regeling. 

Algemeen slot opmerking: 

Registratie van winst-/ verliespunten.: 
De gescoorde winstpunten op onze onderlinge wedstrijden wordt door de commissie onderlinge 
wedstrijd in een overzicht  bijgehouden,  e.e.a. wordt gepubliceerd op onze site. 
Het is daarom ook zeker verstandig om zelf ook een en ander bij te houden. Door het bewaren van de 
startcoupon heeft men altijd recht van spreken bij ook bij eventuele fouten / of verschillen.Ook heb je  
zelf snel in de gaten wanneer je in een hogere klasse mag / moet starten ( vrijwillige of verplichte 
promotie ). 

Eindklassement : 
Voor de winnaars van het eindklassement 2010  wordt een extra prijs  beschikbaar 
gesteld .Er zal voor de twee best geëindigde combinaties in beide rubrieken een extra prijs 
zijn . 

Aan het eind van een seizoen wordt een eindklassement op gemaakt . De behaalde prijzen / 
punten worden omgerekend tot klassementpunten. 
1e plaats  = 10 punten                      4e plaats  =  7 punten 
2e plaats   =   9 punten                      5e plaats  =  6 punten 
3e plaats   =   8 punten                      6e plaats  =  5 punten   en zo verder ! 

Degene met de meeste klassementpunten wordt winnaar in het eind klassement . 
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Let wel, er wordt een onderscheid gemaakt in recreatie – en wedstrijdruiters.  
( dus twee  eindbeoordelingen !! ) 

Van elke verreden wedstrijd wordt een afzonderlijk prijzen-stelstel gehanteerd en 
klassementspunten toegekend  voor beide rubrieken.  
Winstpunten en klassementpunten zijn op de site terug te vinden. 
Bij een ex-aequo in het eindklassement is de laatst gereden wedstrijd doorslaggevend . 

Voor 2010 geldt dat er 5 dressuur wedstrijden verreden worden waarvan de 4 beste 
resultaten tellen voor het eindklassement. 
  
Voor elke deelnemende combinatie geldt: 
Er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze eigen ontworpen regelingen.  
( instroom wedstrijden KNHS , eventuele verkoop paarden en pony’s , en andere zaken waarbij 
het belangrijk kan zijn om een gunstige klassering te hebben behaald ). 
Dit aangepaste reglement wordt gebruikt tijdens het verrijden van onderlinge bijeenkomsten 
van onze vereniging, en is zo opgesteld om iedereen de kans te geven aan deze wedstrijden 
mee te kunnen doen.  
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