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Organisatie 
 
Bureau Internationale Militaire Sport / Wedstrijdcoördinator Militaire Ruitersportvereniging ‘Te 
Paard!’  
Onder auspiciën van Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) is de wedstrijdcoördinator van de 
Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering 
en nazorg van dit Nationaal Militair Kampioenschap. Hierbij wordt de coördinator ondersteund door 
o.a. defensiepersoneel en vrijwilligers.  
 
Het NMKR Springen & Dressuur wordt gereden conform KNHS-reglementen, de openstelling is 
beperkt, zie verder in het vraagprogramma. 
 
Voor specifieke informatie over dit evenement kunt per email terecht bij het wedstrijdsecretariaat. 
 
Wedstrijdcoördinator MRV 
Majoor Cornelie op ten Noort 
Email: wedstrijdcoordinator@militaireruitersport.nl  
Tel: 06-26708528 
 
Wedstrijdsecretariaat 
Monique Verhagen  
Email: nmk.secretariaat@gmail.com 
 
Jubileum 65-jarig bestaan MRV 
Jubileum coördinator 
Nicoline Springorum 
Email: 65jarigjubileummrv@gmail.com 
 
Accommodatie 
Stal Groenendaal 
Zevenhuizerstraat 154 
3751 LD Bunschoten 
Tel.: 033 456 44 29 
Email: info@stal-groenendaal.nl 
www.stal-groenendaal.nl 
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Vraagprogramma 
 
Beperkte openstelling 

 Militairen in werkelijke dienst; 
 Reservisten; 
 Veteranen (tot 70 jaar); 
 Burgermedewerkers van Defensie; 
 Leden MRV ‘Te Paard!’; 
 Personeel van het Koninklijk Staldepartement; 
 Overige geüniformeerden. 
 Jaar 2021 i.v.m. Jubileum 65 jaar MRV; civiele deelname mogelijk aan ‘65 jaar Rubriek 

Teamspringen’  
 
Springclinic 
Ook ter ere van het 65-jarig Jubileum is er een inspirerende springclinic tussen het ochtend (dressuur) 
en het middagprogramma (springen).  
 
Kinderactiviteiten 
In het kader van het jubileum van de MRV kunnen kinderen van ruiters deelnemen zonder extra 
kosten aan diverse activiteiten tijdens de wedstrijden. Graag vragen wij u om kinderen (in de 
basisschool leeftijd) op te geven via 65jarigjubileummrv@gmail.com 
 
Barbecue  
Aan het einde van de dag is er een BBQ georganiseerd op kosten van de MRV ter ere van het 65-jarig 
jubileum. Voor deelname aan de (familie)Barbecue dient men zich in te schrijven via 
65jarigjubileummrv@gmail.com  
 
Dressuur 
Men mag maximaal twee paarden per deelnemer per rubriek uitbrengen. 
Klassen B t/m ZZ-L paarden: 

 Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel met één paard. Indien je met 
meerdere paarden in een discipline start dien je vooraf aan te geven met welk paard je het 
Militair Kampioenschap meerijdt.  

 Er is de mogelijkheid tot het rijden van twee dressuur proeven.  
 De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking, mits je startgerechtigd 

bent.  
 De startvolgorde wordt bepaald door middel van loting.  
 De Militair Kampioen (actief dienend militair of actief dienend reservist vanaf klasse M1 t/m 

hoogste klasse) is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over twee gereden 
proeven.  

 In geval van ex-aequo klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 
“Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op het 
protocol van alle juryleden.  

 Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Rijvaardigheid en harmonie”, 
van toepassing op het protocol van alle juryleden (Artikel 137 lid 8 c van het 
Wedstrijdreglement Dressuur 2019).  

 Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol dat door 
de voorzitter van de jury is toegekend.  

 De prijsuitreiking van het Militaire Kampioenschap is voor de 3 beste ruiters te paard. De 
overige prijswinnaars kunnen hun prijs ophalen bij het secretariaat.  

 
*Noot: Bij teveel inschrijvingen zal een dressuurring naar buiten geplaatst worden om de planning 
van de dag rond te krijgen.  
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Springen 
Men mag maximaal twee paarden per deelnemer per rubriek uitbrengen. 
Klassen BB, B paarden:  

 Klassiek parcours, parcours direct op stijl en barrage (optie tot behalen van het Militair 
Ruiterbewijs in Zilver).  

 De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking, mits je startgerechtigd 
bent.  

 Aansluitend prijsuitreiking te paard. 
 

Klasse L paarden:  
 Klassiek parcours met barrage.  
 De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking, mits je startgerechtigd 

bent.  
 Aansluitend prijsuitreiking te paard. 

 

Extra klasse: 65-jarig Jubileum rubriek TEAM SPRINGEN 

 Deelnemer 1: hindernisparcours 1 t/m 8 direct op tijd; 80 cm; Deelnemer 2: 
hindernisparcours direct op tijd hindernis 9-16; hoogte tussen 80 -120 cm (afhankelijk 
startgerechtigheid van deelnemer en paard). Bij inschrijving vermelden welke hoogte 
deelnemer 1 en hoogte deelnemer 2. 

Klassen M, Z, ZZ paarden:  
 Het Militair kampioenschap (actief dienend militair of actief dienend reservist) geldt alleen 

voor ruiters/amazones in de klasse M, Z en ZZ.  
 Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel met één paard. Indien je met 

meerdere paarden in een discipline start dien je vooraf aan te geven met welk paard je het 
Militair Kampioenschap meerijdt.  

 Er worden twee manches gereden.  
 De eerste manche is direct op tijd. De tweede manche is met barrage achteraf.  
 De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking.  
 De startvolgorde van de eerste manche wordt bepaald door middel van loting.   
 Aan de tweede manche mogen de beste 50% van alle gestarte combinaties deelnemen en in 

elk geval alle foutloze combinaties op basis van hun resultaat in de eerste manche.  
 Deelnemers die zijn uitgesloten dan wel vrijwillig de ring hebben verlaten zijn niet 

startgerechtigd in de tweede manche c.q. barrage.  
 De startvolgorde in de tweede manche is omgekeerd aan de volgorde van de voorgaande 

uitslag.  
 De startvolgorde in de barrage is gelijk aan de startvolgorde van de tweede manche.  
 Om de Militair Kampioen (klassen M, Z, ZZ) te bepalen worden de deelnemers geplaatst in 

overeenstemming met hun strafpunten en tijd in de barrage.  
 Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar de tijd in de eerste manche.  
 De overige deelnemers, die niet zijn gestart in de barrage, worden geplaatst in 

overeenstemming met het totaal aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de 
eerste manche.  

 Aansluitend prijsuitreiking te paard. 
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Logistieke mededelingen 

 Tenue is DT-rij (Tenue-6-rij) of burger wedstrijdtenue, dit geldt ook voor de prijsuitreiking. 
 

 Men dient zich aan de Militaire etiquette te paard te houden. 
 

 Inschrijfgeld €10,- per proef of parcours, contant te betalen op de wedstrijddag. Het is niet 
mogelijk om met PIN te betalen. 

 
 Dressuurproeven conform het dressuurproevenboek van de KNHS of via de website van de 

KNHS (www.KNHS.nl) te downloaden. 
 

 Diverse consumpties zijn in de kantine tegen contante betaling te verkrijgen. 
 

 Door de organisatie wordt geen lunch verstrekt. 
 

 Na de prijsuitreiking van de springrubrieken is er ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum 
van de MRV een BBQ op kosten van de MRV. 

 
 Eventuele bijzonderheden dienen bij inschrijving gemeld te worden. 

 
 
 
Protestcommissie 

 Indien er een geschil ontstaat over de behaalde plaatsing dan kan men contact opnemen via 
de wedstrijdcoördinator met een van de protest functionarissen. Onderstaande personen 
maken in ieder geval deel uit van de protestcommissie:  

- Dhr. Herman Wientjes  
- Wachtmeester (R) der Cavalerie Camiel van Ulden  

 
 
Prijsuitreiking 

 Tijden van de prijsuitreiking staan niet vast. We streven ernaar om de ‘Nationaal Militair 
Kampioen dressuur’ te paard z.s.m. uit te reiken na de laatste deelnemer van de dressuur. De 
eerste drie plaatsten van de rubriek (en) Nationaal Militair Kampioen zijn te paard.  
 

 De prijsuitreiking bij het springen in de klasse BB/B en L is direct aansluitend aan de rubriek 
te paard.  

 
 De prijsuitreiking en tevens ‘Nationaal Militair Kampioen springen’ van de klasse M, Z, ZZ is 

na afloop te paard van de gereden twee manches evt. met barrage.  
 

 Er wordt van u verwacht dat u bij de prijsuitreiking aanwezig bent. Tenue tijdens de 
prijsuitreiking: DT-rij/Tenue-6 of overeenkomstig rijtenue. 

 
 De prijzen worden uitgereikt door de voorzitter van de MRV samen met een afgevaardigde 

van BIMS. 
 

 Eventuele wijzigingen zullen ter plaatse worden omgeroepen. 
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 Prijzen bestaan uit linten en geldprijzen per rubriek. Voor de militaire kampioenen zijn extra 
prijzen ter beschikking gesteld door de BIMS en de MRV.  
 

 Er zijn extra prijzen voor de Militair Kampioenen en een extra prijs voor het team dat wint bij 
het Team-springen. Daarnaast zijn er extra prijzen te winnen voor de klasse B/L dressuur en 
springen die de jury in overleg met het wedstrijdsecretariaat en wedstrijdcoördinator bepaald. 

 
Inschrijving en toelating tot de wedstrijden 

 Inschrijven dient te geschieden via mijnknhs.nl of per email via nmk.secretariaat@gmail.com.  
 

 Inschrijving o.v.v. naam, rang, krijgsmachtdeel, naam paard en telefoonnummer. Bij 
Teamspringen rubriek hoogte parcours doorgeven voor deelnemer 2 (80/100/110/120 cm). 

 
 De startvolgorde en uitslagen worden bekendgemaakt via www.startlijsten.nl. De dag zal 

starten met de discipline dressuur en aansluitend het springen.   
 

 Op de wedstrijddag zal het secretariaat een uur voor aanvang geopend zijn. 
 
 
Routebeschrijving 
Stal Groenendaal 
Zevenhuizerstraat 154 
3751 LD Bunschoten 
 
Routebeschrijving: 
A1 Amsterdam/Apeldoorn  Amersfoort 
* Afslag Amersfoort-Noord (afslag 13) 
* Vanaf Amsterdam verkeerslicht rechtsaf Rondweg Noord 
* Vanaf Apeldoorn/Zwolle 2x verkeerslicht linksaf Rondweg Noord 
* Ga na 0.9 km rechtsaf de Laan van Duurzaamheid op 
* Ga na 450 m rechtdoor op de rotonde (Laan van Duurzaamheid) 
* Neem na 450 m de eerste afslag (rechtsaf) op de rotonde (Zevenhuizerpoort) 
* Na 1.9 km vindt u aan de rechterkant Stal Groenendaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


