
Reglement onderlinge 
Hulhorst Competitie  

Opengesteld voor leden van rij- en menvereniging Mensinghe, pensionklanten van de Hulhorst, en 16 

+ lesklanten van Dick Wieken 

 

Inschrijving  
Inschrijven geschiedt door een mail te sturen naar chc@rijenmenvereniging.nl met daarin vermeld, naam 
deelnemer, naam paard of pony, eigen of manege paard/pony, wel of niet in het bezit van een startpas en in 

welke klasse je wilt starten. Het verschuldigde inschrijfgeld wordt contant of per pin op de wedstrijddag 
voldaan bij het secretariaat. Op het moment van inschrijving is men gebonden het inschrijfgeld te betalen. 

Afmelden dient per mail worden gedaan tot uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijddatum.  

Leeftijdsgrens ruiters  
Voor alle ponyruiters geldt dat wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, zij niet meer bij de 
start indeling van de ponyruiters 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 dressuur rubrieken  
Bij voldoende deelnemers (minimaal 5 deelnemers per subcategorie ) wordt er in de desbetreffende klasse 

een subcategorie gemaakt voor deelnemers met manege- en eigen pony’s/paarden.  

Starten in de juiste klasse  
Voor de deelnemende combinaties die ook KNHS-wedstrijden rijden geldt dat zij uitkomen in hun actuele klasse 

of hoger. Voor recreanten geldt dat zij zelf mogen kiezen in welke klasse zij willen starten.  

Clubkampioen worden kan als combinatie maar één keer per klasse. Een volgende competitie zal dus minimaal 

een klasse hoger gestart moeten worden om opnieuw in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap. 

In overleg kan er gestart worden in andere klasse dan conform hierboven genoemde regels, hierbij vervalt het 

recht op prijzen.  

 

Clubkampioen  
Om kans te maken op het clubkampioenschap dient een combinatie aan minimaal 3 van de 4 wedstrijden te 

rijden. Dit mag in verschillende klasses. Bij deelname van 4 wedstrijden tellen de 3 beste scores.  

 

Harnachement  
Deelnemende ruiters/amazones mogen rijden in wedstrijdtenue, dit is niet verplicht. Cap wel! Het staat vrij 

om de pony of het paard in te vlechten. Het harnachement van het paard of pony moet voldoen aan de 

voorschriften van de KNHS, ook te vinden op de website van de KNHS. Beenbeschermers, martingaal, 

slofteugel etc. zijn dus niet toegestaan. In overleg kan hiervan afgeweken worden met betrekking tot 

veiligheid.  

Dressuurproef  
De dressuurproef die gereden wordt is de eerste proef voor de betreffende maand ,die aangegeven staat in 



het proevenboekje van de KNHS  

en op de website van de KNHS. Er is een BB proef-zonder galop beschikbaar. 

 
Beoordeling dressuurproef  
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  

● Kreupelheid van pony/paard  

● Onverantwoord gedrag van ruiter of geleider  

Prijsuitreiking  
De prijsuitreiking wordt circa 20 minuten na het verlaten van de rijbaan door laatste combinatie uit 

desbetreffende klasse gehouden. De organisatie behoudt 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.  

 

Algemeen  
De commissie Hulhorst competitie behoudt het recht om het reglement aan te passen of te veranderen bij 

de start van de competitie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om bekend te zijn met het reglement. Deze 

is te vinden op de site van de Rij- en menvereniging Mensinge en manege de Hulhorst. Uitzonderingen op het 

reglement kunnen altijd worden gemaakt in overleg met de betrokkenen. 


