KLEDING
PaardenSportVereniging WeesperVechtRuiters heeft geen verenigingstenue: de ruiters en
amazones dienen gekleed te zijn volgens de voorschriften die op de betreffende discipline
van toepassing zijn.
Prijswinnaars zijn verplicht in tenue bij de prijsuitreiking te verschijnen of wanneer dit door de
wedstrijdorganiserende vereniging en jury is goedgekeurd in andere kledij.
Kledingvoorschriften tijdens KNHS wedstrijden:











Rijjasje, type colbert (kleur is vrij).
Overhemd, dressuurblouse of shirt met lange of korte mouwen en een hoge boord of
kol.
Rijbroek in de kleuren wit, beige of geel.
Handschoenen zijn niet verplicht. Kleur staat vrij.
Rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met een gelijkkleurige, gladleren of
gladde kunstleren chaps.
Een veiligheidshoofddeksel met norm NEN-EN-1384. Alleen vanaf de klasse ZZ
zwaar mag met een dressuurhoed of bolhoed gereden worden.
De combinatie van beugel en rijlaars/jodphurlaars dient zodanig te zijn dat in geval
van nood de voet de beugel ongehinderd kan verlaten.
Het is toegestaan om met een bodyprotector te rijden.
De bodyprotector mag zowel boven als onder het wedstrijdtenue gedragen worden.
Er mag gebruik worden gemaakt van een opblaasbaar veiligheidsvest/bodyprotector
welke bevestigd wordt aan het zadel.
Tijdens outdoorwedstrijden is het dragen van een zomertenue vrijgesteld (het dragen
van een rij/jasje is dus niet verplicht. In plaats van de rij-jas mag dan ook met gilet of
bodywarmer worden gereden maar hoeft niet. Wel ben je niet helemaal vrij in welke
kleding je draagt tijdens de wedstrijd. De eisen die aan de wedstrijdblouse/shirt
worden gesteld (zie hierboven beschreven) blijven gelden.

HARNACHEMENT
Harnachement voorschriften tijdens KNHS Dressuurwedstrijden:




Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend Engels of hierop lijkend
(dressuur)zadel, hoofdstel en bit.
Het zadel moet voorzien zijn van ruime beugels.
Het gebruik van een trenshoofdstel met africhtingsneusriem, rechte neusriem,
Mexicaanse neusriem, een zgn. gecombineerde neusriem en een zgn.
gecombineerde keel/neusriem voorzien van een enkele trens is verplicht.
Toegestane neusriemen en wijzigingen hierop zijn vermeld op www.knhs.nl.
Een te strak aangesnoerde neusriem wordt als wreedheid aangemerkt.












Voor de klassen vanaf Z1-dressuur geldt, met uitzondering van de rubrieken voor
pony’s, dezelfde optoming als voor de klassen B t/m M2.
Aangevuld met de mogelijkheid tot gebruik van een stang-en trenshoofdstel (met
Engelse neusriem of Engelse keel/neusriem).
Stang en trens moeten van metaal zijn of van onbuigzaam plastic en mogen
omwikkeld zijn met rubber of leer (flexibele rubber bitten zijn niet toegestaan).
Bij het gebruik van een kinriempje/kinketting is het verplicht deze te voorzien van een
kinkettingbeschermer van rubber of leer.
Het gebruik van het zgn. slobberriempje, welke de twee scharen van de stang met
elkaar verbindt, is toegestaan.
De toegestane bitten en de wijzigingen staan vermeld op www.knhs.nl.
Aan het materiaal en de uitvoering van de teugels worden geen regels gesteld.
Het is niet toegestaan om met speciale teugels te rijden waar een lus of handvat aan
zit.
Teugels mogen uitsluitend zijn vastgemaakt aan het bit, tenzij je een bitloze proef rijd.
Hiervoor zijn aparte regels opgesteld, deze staan vermeld op www.knhs.nl.
Het gebruik van dubbele teugels is niet toegestaan.
Het versieren van staart of van enig ander deel van het paard door middel van voor
het paard oneigenlijke dingen, zoals linten en bloemen, enz., is niet toegestaan. De
manen en de staart van het paard mogen wel worden ingevlochten.

Harnachement voorschriften tijdens KNHS Springwedstrijden:


In verband met de uitgebreide voorschriften verwijzen we je naar artikel 257
Harnachement en hulpmiddelen van het Wedstrijdreglement springen te vinden op
www.knhs.nl

HULPMIDDELEN
Voorschriften hulpmiddelen bij KNHS dressuurwedstrijden:









Het gebruik van mondbeschermers (gladde rubberen bitringen) is in alle klassen
toegestaan bij het gebruik van een enkele trens.
Het gebruik van een oornetje is toegestaan.
Het is niet toegestaan gebruik te maken van:
- een bit of stang, niet voorkomend op de lijst van geoorloofde bitten en stangen.
- een martingaal en van alle andere hulpteugels, zoals slofteugels, gogues e.d. *
- borsttuigen, voortuigen, startriemen dan wel van elke andere voorziening die ervoor
is bedoeld het zadel op zijn plaats te houden, met uitzondering van de (voor)singel.
Voor pony’s behorende tot de categorie A, B en C is het gebruik van een borsttuig
en/of staartriem toegestaan.
Tijdens de proef is het niet toegestaan gebruik te maken van pijpkousen, bandages,
strijklappen, peesbeschermers, springschoenen, glijdende martingaal, Thiedemanteugel e.d., behalve bij een prijsuitreiking.
Het gebruik van een slofteugel is toegestaan tijdens prijsuitreikingen, maar dan alleen
in combinatie met een hoofdstel, voorzien van enkele trens.












In de klassen B, L1 en L2 is een karwats of dressuurzweep toegestaan.
In de klasse M1 en hoger is het gebruik van een karwats of dressuurzweep niet
toegestaan op straffe van uitsluiting.
Het is toegestaan om, wanneer je Hors Concours start (starten buiten mededingen),
in de klasse M1 en hoger een karwats of dressuurzweep te gebruiken. Wanneer je
Hors Concours wilt starten, dien je dit altijd bij je aanmelding te vermelden.
De maximale toegestane lengte van een karwats is 75 cm.
De maximaal toegestane lengte van een dressuurzweep is 120 cm bij de paarden en
110 cm bij de pony’s.
In alle paarden klassen is het gebruik van sporen toegestaan maar niet verplicht.
Sporen zijn van metaal. Een ronde tand/knop/draaiend bolletje van hard plastic is
toegestaan. De tand dient vanuit het midden van de spoor recht of gebogen naar
achteren gericht te zijn. Wanneer voorzien van een wieltje, dient dit vrij te kunnen
draaien en mag het niet scherp zijn.
In de pony klassen zijn alleen stompe sporen, knopsporen – evt. in
zwanenhalsuitvoering – en sporen met een draaiend bolletje toegestaan.
Ze mogen een maximale lengte hebben van 3 cm.

* Tijdens het losrijden op het wedstrijdterrein zijn toegestaan:
- Glijdende martingaal, Thiedeman-teugel alleen in combinatie met een trenshoofdstel.
- Pijpkousen, bandages, strijklappen, peesbeschermers, springschoenen ,e.d.
- Om veiligheidsredenen mag gebruik gemaakt worden van een (beugel) riem om de hals
van het paard.

- Enkelvoudige bijzetteugels, vastgemaakt aan het bit en het zadel, alleen tijdens het
longeren op het oefenterrein en slechts dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een
enkele longe.
- Het longeren met andere hulpteugels of andere voorzieningen is dan ook niet toegestaan.

BITLOOS RIJDEN
Voorschriften bitloos rijden tijdens KNHS wedstrijden:
Het bitloos rijden van dressuurproeven is mogelijk t/m de klasse M2 dressuur voor zowel
paarden- als ponycombinaties.
De proeven komen voor puntenregistratie in aanmerking zoals in de reguliere klassen
B t/m M2. Vanaf de klasse Z1 is het alleen mogelijk om buiten mededingen (HC) bitloos deel
te nemen aan de reguliere rubrieken.
De volgende bitloze optomingen zijn toegestaan:





De Sidepull
Het kingekruiste bitloos hoofdstel,
Het kaakgekruiste bitloos hoofdstel,
Regulier toegestaan hoofdstel zonder bit waarbij de teugels direct aan de neusriem
worden bevestigd.

Het hoofdstel moet van leer zijn waarbij de neusriem een minimale breedte van 2 cm heeft.
Er mag zich geen metalen kern in de neusriem bevinden.
Bij het gebruik van een kin- of kaakgekruist hoofdstel moet wanneer er gebruik gemaakt
wordt van koorden, deze een minimale diameter van 6 mm hebben.
De omschrijving van de diverse onderdelen van de individuele dressuurproeven, eventueel
met de daarbij behorende toelichting en de daarin opgenomen bepalingen zijn van
toepassing met uitzondering van het volgende:


Onder aanleuning zoals beschreven in het scala van africhting wordt in geval van
bitloos rijden verstaan het lichte contact op de teugels met het paard en de
hoofd/halshouding van het paard.

Wijzigingen voorbehouden.
Alle voorschriften staan beschreven in het Algemene wedstrijdreglement en/of het
betreffende Wedstrijdreglement dressuur of - springen of zie www.knhs.nl.
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