
Regelementen / Informatie  Indoor/Outdoor Oefencross te Rijpwetering 
 

Parcours verkenning 

Voor de wedstrijd wordt er de gelegenheid gegeven om het 
parcours te verkennen. Tijdens de wedstrijd is dat ook mogelijk maar  
zorg wel dat er niemand word gehinderd. Tevens is het parcours te downloaden via de website en/of toegevoegd aan de 
startlijst. 
 
Aanmelden 

Om aan te melden dient de combinatie een volledig ingevuld inschrijfformulier gemaild te hebben.  
 
Voor het losrijden dient de combinatie zich aan te melden bij het secretariaat en het inschrijfgeld te voldoen. Dit bedraagt €15,- 
voor combinaties met een eigen paard. Voor combinaties op manegepaarden komt hier nog de huur van het paard bij van 
€12,- . 
 
Elke deelnemer is verplicht tevens een veiligheidshesje met startnummer in ontvangst te nemen. Hiervoor betaald men 5,- 
borg. Het is toegestaan het hesje in een speciale startnummerhouder op de rug te dragen. Het paard waarmee wordt 
deelgenomen moet geregistreerd (paardenpaspoort) en ingeënt zijn. Dit wordt gecontroleerd op de dag van deelname. 
 
Afmelden 

Indien men na aanmelding niet kan deelnemen dient men zich via de mail af te melden. Uiterste datum, zonder verplichting om 
het inschrijfgeld te voldoen,  is 9 Mei (indoorcross) en 23 mei (outdoorcross). Hiervoor gebruikt men hetzelfde e-mail adres als 
bij aanmelding. Bij afmelding na deze data blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Op de wedstrijddag zelf kan men zich afmelden 
op het telefoonnummer dat op de startlijst hiervoor staat aangegeven. 
 
Losrijden 

Het losrijden geschiedt op het losrijterrein voor de cross. 
Volg hierbij de instructies op van de ringmeester. 
 
Wijze van verloop 

Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om te paard in ( kleine) groepjes tijdens een eerste ronde minimaal 15 min de bak/ het 
terrein te verkennen. Hierbij mogen alle hindernissen geoefend worden eventueel onder begeleiding van zelf meegenomen 
begeleiders. Tijdens deze verkenning staat veiligheid voorop, indien er niet genoeg rekening wordt gehouden met andere 
deelnemers kan en mag de toezichthouder deelnemers en begeleiders verwijderen uit de bak/ van het terrein. Hierna volgt een 
individuele ronde voor een eindklassement. Bij deze ronde moeten de deelnemers bij 3 weigeringen doorrijden naar de 
volgende hindernis en wordt de maximale tijdslimiet aangehouden zoals vermeldt op de startlijst/ bij het secretariaat. 
 
Algemeen 

Deze wedstrijd komt niet voor punten in aanmerking. 
 
Hindernissenhoogtes 

40 cm 
60 cm 
80 cm 
 
Moeilijkheden bij een hindernis 

Iedere deelnemer, die voor een hindernis in moeilijkheden verkeert, dient voordat de volgende deelnemer aan rijdt de weg vrij 
te maken. Het hinderen van een andere deelnemer wordt met uitsluiting bestraft. 
Bij een val van de ruiter en/of paard volgt onmiddellijke uitsluiting om de veiligheid te waarborgen. 
 
Strafpunten/reglement OefenCross 
 

Tempo oefencross indoor = 300 meter per minuut 
Tempo oefencross outdoor = 400 meter per minuut 

 
Strafpunten 

1
e
 weigering / volte / uitbreken op de hindernis  20 strafpunten 

2
e
 weigering / volte / uitbreken op de zelfde hindernis  40 strafpunten 

3
e
 weigering / volte / uitbreken op de zelfde hindernis  Uitsluiting voor klassement, doorrijden naar volgende 

hindernis. Parcours mag worden uitgereden. 
4 weigeringen / voltes / uitbrekingen totaal in het parcours Uitsluiting voor klassement. Parcours mag worden 

uitgereden. 
Val ruiter      Uitsluiting. De combinatie moet het parcours verlaten. 
Val paard/pony      Uitsluiting. De combinatie moet het parcours verlaten. 
Overschrijden van de tijd     0,4 strafpunten per sec. 
Bij sneller rijden dan 20sec onder optimale tijd   0,4 strafseconden per sec.    
   



Ideale tijd 

Deze is bekend bij het wedstrijdsecretariaat op de wedstrijddag zelf. 
 
Uitslag berekening 

De deelnemers paarden en pony’s worden beoordeeld op de wijze  
van rijden in de crosscountry. 
Een jurylid geeft een stijlcijfer van 1 tot 10 vermenigvuldigd met 10. 
De tijdfouten en de andere hindernisfouten die in het parcours zijn opgelopen worden van het stijlcijfer afgetrokken. 
De combinatie met de meeste punten is de winnaar. 
Bij gelijk spel wordt de uitslag berekend volgens artikel 327,3 van het wedstrijdreglement.’’Bij een gelijk aantal punten is de 
winnaar diegene met het minste aantal strafpunten in de crosscountry/oefencross/parcours. 
Is de uitslag dan nog gelijk, dan is de winnaar diegene die in de crosscountry die de toegestane tijd het dichtst benadert.’’ 
De laatste (individuele) rit telt. 
Waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 
 
Prijzen 

Voor elke hoogte zijn er prijzen beschikbaar in de vorm van waardebonnen, goederen of enveloppen. De hoeveelheid prijzen 
per hoogte hangt af van het aantal deelnemers. 
 
Kleding  

 De ruiter dient een cap te dragen voorzien van het keurmerk EN 1384. 

 Een bodyprotector is verplicht. Het is tevens toegestaan om naast de bodyprotector gebruik te  
maken van een opblaasbaar vest dat met een koord verbonden is aan het zadel met als doel bij een val deze te 
breken. Het vest moet voldoen aan de CE norm of een gelijkwaardig keurmerk. 

 Het rugnummer moet zichtbaar worden gedragen. 

 De ruiter is verder correct gekleed; wedstrijdtenue is niet verplicht, laarzen of rijschoenen met gladde aangesloten 
chaps en rijbroek wel.  

 Rijdt men met een zweep dan moet dit  een springzweep zijn. Een zweep dient om het paard te corrigeren. Het 
straffen is niet toegestaan. 

 Sporen zijn toegestaan mist ze niet langer zijn dan 3,5cm, (voor pony´s 1,5cm) en de uiteinden afgerond en naar 
achteren gericht zijn. 

 
  
Harnachement. 

 De tuigage van het paard moet goed passend en onderhouden zijn. 

 Een martingaal en thiedemanteugel zijn toegestaan. Andere hulpteugels zijn niet toegestaan. 

 Het is verplicht het paard te voorzien van beenbescherming aan de voorbenen. 

 Verder worden de reglementen van de KNHS aangehouden zoals hieronder vermeldt: 
 
Artikel 257 - Harnachement en hulpmiddelen 

1. Harnachement 
Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in behoorlijke staat 
verkerend engels, of hierop lijkend zadel, hoofdstel en bit. Het zadel moet voorzien 
zijn van ruime beugels. Vanwege veiligheidsredenen mogen de stijgbeugelriemen 
en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vastgemaakt en moeten stijgbeugels 
en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de buitenzijde van het 
zweetblad. Iedere andere wijze van bevestiging is verboden. Het gebruik van een 
dekje of bontje, seatsaver/gelpad over het zadel is toegestaan. Een deelnemer mag 
noch direct, noch indirect een deel van zijn lichaam aan enig onderdeel van het 
harnachement vastmaken. 
In de klassen vanaf Z en hoger voor paarden, de klassen Z en ZZ voor pony’s en wanneer 
in de klasse M voor paarden HC wordt gestart geldt de optoming conform het 
bepaalde in het FEI-reglement.  
a. Hoofdstellen; 
In de klassen B t/m M is het gebruik van een trenshoofdstel verplicht. Er mag 
gebruik gemaakt worden van een africhtings-, rechte-, Mexicaanse-, beugel-, 
gecombineerde neusriem en gecombineerde keel/neusriem. Daarnaast mag 
gereden worden met een trenshoofdstel zonder neusriem. Wijzigingen op bovenstaande 
worden gecommuniceerd via de website van de KNHS. De teugel(s) 
moeten aan het bit of direct aan het hoofdstel zijn bevestigd en dient/dienen 
te bestaan uit enkele of dubbele gladde leren teugel(s), dan wel een gevlochten, 
linnen of rubberen teugel. Bij het gebruik van een beugelneusriem is het niet 
toegestaan te rijden zonder bit. Wanneer de teugel direct aan het hoofdstel 
wordt bevestigd, is het niet verplicht een bit te gebruiken. De bakstukken van 
het hoofdstel mogen van “bontjes” worden voorzien, mits de totale dikte van 
bakstuk en bontje niet dikker is dan 3 cm. Vanaf de klasse Z springen is het toegestaan 
met teugels voorzien van lussen te rijden. 



b. Bitten; 
Bitten dienen glad van uitvoering te zijn en zonder scherpe randen. Bitten 
mogen zijn vervaardigd uit metaal, kunststof, rubber of leer. Metalen trenzen 
omkleed met leer of kunststof zijn toegestaan. Het deel van het bit dat op de 
lagen rust moet tenminste een diameter van 1 cm hebben en moet braamvrij 
zijn. Scharen van bitten mogen op geen enkele wijze zijn vastgemaakt aan het 
hoofdstel of anderszins in hun vrije beweging belemmerd worden. De knevels 
van een kneveltrens mogen desgewenst aan het bakstuk van het hoofdstel 
worden bevestigt als het bakstuk is voorzien van voor dat doel bestemde passanten. 
Het gebruik van een tonglepel is toegestaan, mits dit braamvrij is. De 
tonglepel dient minimaal 5 mm dik te zijn. Het gebruik van rubberen bitringen 
is toegestaan. 
Het is toegestaan aan de bitringen een kinriempje te bevestigen (leren of gevlochten 
riempje min. 0.8 cm breed). Deze mag de kin niet afklemmen. Bitringen 
met twee sleuven of oogjes waar (boven) de bakstukken en (onder) de teugel 
aan bevestigd kunnen worden zijn toegestaan. 
Voor voorbeelden van toegestane bitten in de klassen B t/m M verwijzen we 
naar de afbeeldingen in de bijlage. Wijzigingen op bovenstaande worden gecommuniceerd 
via de website van de KNHS. 
Toegestane bitten voor deze klassen zijn; 
– bitten in bus- , water-, D- en kneveltrens uitvoering. 
– Ongebroken, gebroken, dubbel gebroken bitten en bitten voorzien van een 
roterend mondstuk, een cilindervormige tussenschakel of een tongboog 
– Pessoabitten voorzien van maximaal 1 ring onder de bitring. Wanneer gebruik 
gemaakt wordt van een pessoa-bit met meerdere ringen is het alleen 
toegestaan de grote bitring en de ring direct onder de bitring te gebruiken. 
Het gebruik van een “vorkje” dat de bitring en de ring eronder met elkaar 
verbindt en waar de teugels aan bevestigd worden is hierbij verplicht. 
– Pelhambitten met een gebroken mondstuk. Het gebruik van een “vorkje” 
dat de twee bitringen met elkaar verbindt en waar de teugels aan bevestigd 
worden is hierbij verplicht. 
 
 
 
Gedrag ruiter/amazone 

Deelnemers en meegenomen supporter/verzorgers dienen zich correct/ met respect te gedragen naar andere deelnemers, 
hun paard, de jury en toeschouwers. De organisatie kan en mag zonder opgaaf van redenen deelnemers uit de wedstrijd 
halen. Er is dan geen recht op teruggave van inschrijfgeld. 
 
Risico 

Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. 
Noch de leden van de organiserende vereniging, de dienstdoende vrijwilligers, de eigenaren van de terreinen, noch de 
juryleden dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal. 
 


