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Vraagprogramma 
 

Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden 2020 &  
Nationale Huntertrials der Meutejagende Nederlandse Jachtverenigingen 2020 

 
Wedstrijdnummer:  W054147 
 
Plaats:   Landgoed De Valouwe | Wekeromseweg 54, Ede  
 
Datum:   18 april 2020    
 
Organisatie: Stichting Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden 
 
Wedstrijdsecretariaat:  Naam:  Andre Olthof 

Adres:   Zeisterweg 74, 3931 MG, Woudenberg  

Mob:  06 39013635 

E-mail :  andre.olthof@gmail.com 

 

Sluiting inschrijving:   6 april 2020  
  
Technisch Afgevaardigde:  Geert Tepperik  
  
Federatievertegenwoordiger: Rob Janssen 
 
Wedstrijdleider:  Lars Wever  
 

 

 

De volgende klassen worden uitgeschreven:  

A. Nederlands Kampioenschap - klasse Zwaar (Masters)  

B. Nationale Huntertrials - klasse Licht (Members) 
 

-  Een deelnemer mag met maximaal 2 paarden deelnemen. Mocht het tijdschema dit niet 
toelaten dan beoordeelt de organisatie of dit wordt teruggebracht naar 1 paard per deelnemer.  

- Indien een deelnemer aan zowel de klasse Masters als Members deelneemt dan is deelname 
aan de Members klasse hors concours. Daarmee wordt de deelnemer niet opgenomen in het 
eindklassement en heeft geen recht op prijzen. 

 
Onderstaand de bijzondere bepaling voor de kampioenschappen: 
1. Alle in dit vraagprogramma opgenomen verwijzingen naar het reglement hebben betrekking op de 

steeds geldende (wedstrijd)reglementen en statuten van de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie, die geraadpleegd kunnen worden op www.knhs.nl/reglementen. Verder zijn van 
toepassing het Reglement Kampioenschap Jachtpaarden en de bepalingen van dit 
vraagprogramma dat online te raadplegen is via www.nkjachtpaarden.nl/deelnemers. 

2. Deelnemende paarden dienen geregistreerd te zijn bij de KNHS en de combinatie moet in het bezit 
zijn van een KNHS (dag)startpas. Voor leden van jachtverenigingen die niet zijn aangesloten bij de 
KNHS en/of in het bezit zijn van een KNHS startpas, is het formulier voor het aanvragen van een 
dag startpas beschikbaar via www.nkjachtpaarden.nl/deelnemers.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.knhs.nl/reglementen
http://www.nkjachtpaarden.nl/deelnemers
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A. Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden - klasse Zwaar (Masters)  
 
Algemeen 

- De wedstrijd is opengesteld voor leden en personeel van Jachtvereniging Soestdijk (JVS), 
Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV), Midland Hunt en Veluwe Hunt.  

- Aan de klasse Zwaar (Masters) kan uitsluitend worden deelgenomen door deelnemers met de 
Nederlandse nationaliteit. Deelnemers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse kunnen 
niet aan dit kampioenschap deelnemen. 

 
1. Onderdelen 
De wedstrijd bestaat voor de klasse Zwaar (Masters) uit 3 onderdelen: 
1. Een exterieurkeuring op type en gangen.  
2. Een terreinproef van ca. 3500 meter, bestaande uit ca. 25 hindernissen met een maximale hoogte 

van 1 meter en een ideaal tempo van 350 meter/min. De terreinproef wordt gestart in koppels 
(twee combinaties). 

3. Een rijproef gereden door twee juryleden voor 25% van het aantal gestarte paarden, met een 
maximum van 6, met de hoogste klassering in het tussenklassement na de tweede veterinaire 
keuring.  
 

2. Voorwaarden 
a. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS en te beschikken over de benodigde 

wedstrijddocumenten: een geldige (dag)startpas en een bij het paard behorend paspoort dat 
voldoet aan de I&R-wetgeving.  

b. De combinatie dient tenminste 5 volledige jachten te hebben uitgereden in het jachtseizoen 2019-
2020 en de verenigingstrials in de klasse Zwaar (Masters). 

c. Voor iedere jacht die een combinatie meer heeft uitgereden met een maximum van 12 (inclusief 
de 5 verplichte jachten) krijgt de combinatie bonuspunten. Hiermee zijn maximaal voor 7 jachten 
bonuspunten te krijgen. 

d. Paarden die worden uitgebracht in de klasse Zwaar (Masters) dienen tenminste 6 jaar te zijn.  
e. Aan de klasse Zwaar (Masters) mag niet met een pony worden deelgenomen. 
 

 

B. Nationale Huntertrials - klasse Licht (Members) 
 
Algemeen 
Aan het kampioenschap in de klasse Licht (Members) kan worden deelgenomen door leden en 
personeel van Jachtvereniging Soestdijk (JVS), Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV), 
Midland Hunt en Veluwe Hunt (ongeacht de nationaliteit van de deelnemer).  
 
1. Onderdelen 
De wedstrijd bestaat voor de klasse Licht (Members) uit 2 onderdelen: 

1. Een exterieurkeuring op type en gangen.  
2. Een terreinproef van ca. 3500 meter, bestaande uit ca. 25 hindernissen met een maximale 

hoogte van 0,8 meter en een ideaal tempo van 350 meter/min. De terreinproef wordt gestart in 
koppels (twee combinaties). 

 
2. Voorwaarden 
a. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS en te beschikken over de benodigde 

wedstrijddocumenten: een geldige (dag)startpas en een bij het paard behorend paspoort dat 
voldoet aan de I&R-wetgeving. 

b. De combinatie dient tenminste 4 volledige jachten te hebben uitgereden in het jachtseizoen 2019-
2020 en de verenigingstrials. 

c. Voor iedere jacht die een combinatie meer heeft uitgereden met een maximum van 11 (inclusief 
de 4 verplichte jachten) krijgt de combinatie bonuspunten. Hiermee zijn maximaal voor 7 jachten 
bonuspunten te krijgen. 

d. Combinaties die startgerechtigd zijn in de Eventing klasse M of hoger mogen niet deelnemen aan 
de klasse Licht (Members), met uitzondering van deelnemers met dameszadel. 

e. Pony’s in de categorie D/E mogen deelnemen aan de klasse Licht (Members). 
f. Paarden en pony’s die worden uitgebracht in de klasse Licht (Members) dienen tenminste 5 jaar 

zijn. 
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g. Deelname voor buitenlandse jachtruiters is mogelijk in de klasse Licht (Members), voor ruiters die 
lid zijn van een jachtvereniging en als combinatie aantoonbaar in het jachtseizoen 2019-2020 
minimaal 4 jachten te hebben gereden. Daarnaast moet de combinatie deelnemen aan de 

verenigingstrials van een van de Nederlandse jachtverenigingen: Midland Hunt, Veluwe Hunt, 
KNJV of JVS. 

h. De organisatie kan op uitnodiging andere combinaties laten deelnemen aan de Members Klasse. 
Voor deze gasten gelden tenminste de paragrafen 2a, 2d, 2e en 2f.  

i. Deelnemers uit de paragrafen g en h (Buitenlandse deelnemers en gastruiters) zullen in een 
aparte uitslag worden opgenomen. 

 
 

Algemene bepalingen 

 
1.  Erkenning reglementen 

Het NK Jachtpaarden wordt met toepassing van de wedstrijdreglementen en goedkeuring van de 
KNHS verreden. Met de inschrijving voor deelname aan het NK Jachtpaarden erkent de 
deelnemer op de hoogte te zijn van het vraagprogramma en de reglementaire bepalingen zoals 
gepubliceerd op www.nkjachtpaarden.nl. 

 
2. Aansprakelijkheidsuitsluiting 

Eenieder neemt deel en/of is aanwezig op eigen risico. De organisatie, terreineigenaren, officials 
en/of andere dienstdoende personen aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot 
schade toegebracht aan paarden, deelnemers, toeschouwers en/of andere eigendommen van 
de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke 
aard dan ook.  
 

3.    Inschrijvingen 
Inschrijvingen moeten uiterlijk op de sluitingsdatum (6 april) zijn ontvangen op het 
wedstrijdsecretariaat. Inschrijvingen ontvangen na deze datum worden niet geaccepteerd. 
Inschrijven kan uitsluitend per combinatie via het inschrijfformulier op de website via 
www.nkjachtpaarden.nl/deelnemers. Op het inschrijfformulier kan worden vermeld met welke 
combinatie de deelnemer de terreinproef als koppel wenst te starten. Bij verhindering en 
individuele opgave bepaalt het wedstrijdsecretariaat de indeling voor koppels voor de 
terreinproef.  
 

4. Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt €100 per combinatie, inclusief 2 standaard toegangskaarten. 
Indien het NK Jachtpaarden geen doorgang vindt ten gevolge van enig niet in de macht van de 
wedstrijdgevende organisatie liggende en niet aan de wedstrijdgevende organisatie toe te 
rekenen omstandigheid, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) in het geval dat van overheidswege 
het houden van evenementen in verband met veterinaire omstandigheden wordt verboden of 
ontraden of wanneer zijdens de eigenaar of exploitant van het terrein de wedstrijd geannuleerd 
wordt of van deze zijde verzocht wordt van het houden van het concours af te zien, vindt geen 
restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
 

5. Prijzen 

a. De prijzen voor alle klassen bestaan uit linten en ereprijzen.  

b. Per 4 gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan wordt 1 prijs uitgereikt. 

c. De winnaar van de klasse Zwaar (Masters) wordt Nederlands Kampioen Jachtpaarden en 
ontvangt het KNHS-kampioenslint alsmede een wisselbeker. De wisselbeker dient na een jaar 
te worden ingeleverd bij de organisatie.  

d. De winnaar van de klasse Licht (Members) wordt Nationaal Kampioen Jachtpaarden en 
ontvangt het kampioenslint alsmede een wisselbeker. De wisselbeker dient na een jaar te 
worden ingeleverd bij de organisatie. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nkjachtpaarden.nl/deelnemers


 

Vraagprogramma NK Jachtpaarden 2020 - pagina 4 van 4 

6. Controle van wedstrijddocumenten  
Tijdens de wedstrijd wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde 
wedstrijddocumenten met hierin de gevraagde gegevens conform de bepalingen in artikel 47 van 
het Algemeen Wedstrijdreglement. Een checklist kan geraadpleegd worden op:  

 http://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-
wedstrijden/startdocumenten/paardenpaspoort/controle-paardenpaspoort-op-wedstrijd/ 

 
 7. Controle op ongeoorloofde middelen voor het paard en deelnemer 

De organisatie heeft het recht om controle uit te oefenen bij paarden en deelnemers op het 
gebruik van ongeoorloofde middelen. 
 

8.  Slotbepaling 
In alle gevallen waarin de van toepassing zijn de reglementaire bepalingen en de bepalingen van 
dit vraagprogramma niet voorzien dan wel in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat 
omtrent de uitleg van de van toepassing zijnde bepalingen, of wanneer de dichtst bij komende 
uitleg van de van toepassing zijnde bepaling zou resulteren in een overduidelijke 
onrechtvaardigheid, beslist de federatievertegenwoordiger in overleg met de wedstrijdleider. 

http://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/paardenpaspoort/controle-paardenpaspoort-op-wedstrijd/
http://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startdocumenten/paardenpaspoort/controle-paardenpaspoort-op-wedstrijd/

