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Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht 
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Artikel 1 – Algemene bepalingen 
 

1. Het bestuur van Rijvereniging Barendrecht is verantwoordelijk voor de 
organisatie, in al zijn facetten, van de interne- en KNHS wedstrijden en 
medeverantwoordelijk voor de organisatie van de FNRS wedstrijden. 

2. Het dienstdoend bestuurslid bij een interne wedstrijd is het enige aanspreekpunt 
en de enige persoon die gerechtigd is de noodzakelijke beslissingen te nemen met 
betrekking tot de organisatie van de wedstrijd. Dit geld ook voor de KNHS 
wedstrijden, met dien verstande dat het wedstrijdreglement van de KNHS wordt 
nageleefd, inclusief met de daar ingestelde beroepsmogelijkheden tegen de door 
het dienstdoend bestuurslid genomen beslissingen. Bij de FNRS geldt een gedeeld 
beslissingsrecht met de afvaardiging van Manege Filip Dros. 

3. De interne wedstrijden zijn toegankelijk voor alle leden van de Rijvereniging 
Barendrecht met uitzondering van de leden die volgens de statuten niet 
startgerechtigd zijn. Bij de KNHS en FNRS wedstrijden dient men lid te zijn van 
de desbetreffende organisatie. 

4. De deelname aan interne wedstrijden is mogelijk op bij Manege Filip Dros 
gestalde manege en pension paarden en pony’s. Op elders ondergebracht 
paarden en pony’s kan alleen aan interne wedstrijden worden deelgenomen 
indien zij regelmatig aan lessen van de manege Filip Dros deelnemen of een 
andere binding hebben met de Rijvereniging en/of Manege Filip Dros. Dit ter 
beoordeling en in overleg met de directie van Manege Filip Dros. 

5. Een dienstdoend bestuurslid kan zich tijdens een wedstrijd laten 
vertegenwoordigen door een senior lid van de Rijvereniging Barendrecht. Dit na 
overleg en goedvinden van het bestuur. 

Artikel 2 – Klassering en deelname 
 

1. De klasse waarin een nieuwe combinatie bij een dressuurwedstrijd start wordt 
bepaald door de laagste gemeenschappelijke klasse van ruiter/amazone en 
paard/pony volgens het systeem van de KNHS/FNRS. In wedstrijden waarbij 
hiervan wordt afgeweken geschiedt dit in overleg met het instructieteam van 
Manege Filip Dros, onder goedvinden van het dienstdoend bestuurslid. Bij 
pension paarden/pony’s wordt dit bepaald door de klasse waarin men extern 
start. 

2. Bij interne springwedstrijden van manegepaarden en pony’s wordt de klasse 
waarin men start bepaald na overleg met het instructieteam van manege Filip 
Dros, onder goedvinden van het dienstdoend bestuurslid. Dit zolang men niet 
heeft deelgenomen aan het klasseringssysteem van de KNHS/FNRS. Bij pension 
paarden en pony’s wordt dit bepaald door de klasse waarin men extern start. 

3. Leden die extern wedstrijden rijden kunnen bij een interne wedstrijd niet starten 
in een lagere klasse dan waarin men extern rijdt. 

4. Er mag slechts op een paard of pony per wedstrijd worden gestart, met dien 
verstande dat men gerechtigd is te starten op alle paarden en/of pony’s die men 
in eigendom heeft, of een geldige startkaart voor heeft. Uitzondering hierop 
alleen na overleg en goedvinden van het dienstdoend bestuurslid. 
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5. Ruiters/amazones die een manege paard/pony rijden en een gerechtigde 
startkaart hebben voor deze betreffende combinatie dienen bij interne 
wedestrijden deel te nemen in de pension rubriek. 

6. Leden van de Rijvereniging Barendrecht die officieel geregistreerd staan als deler 
van een pensionpaard/pony, dienen bij interne wedstrijden te starten in de 
pensionrubriek. 

7. Leden van de Rijvereniging Barendrecht mogen starten op een pony of een paard, 
met dien verstande dat als men in een verenigingsjaar start op een paard, men de 
rest van het jaar geacht wordt te blijven starten in de paarden rubriek. 

8. Het is niet toegestaan te starten bij een interne wedstrijd in de rubriek manege 
paarden/pony’s in de volgende gevallen 
A: Indien men een paard of pony in eigendom heeft 
B: Indien men voor langere tijd een paard of pony heeft gehuurd, dan wel 

regelmatig een pension paard/pony berijdt. Dit ter beoordeling van het 
bestuur. 

9. In geval van ziekte, blessures of andere redenen waardoor een paard pony niet  
Beschikbaar is voor een wedstrijd, kan men bij interne wedstrijden starten een 
vervangend(e) paard of pony. Leden als bedoeld in artikel 2 lid 8 dienen echter te 
starten in de pensionrubriek ongeacht de status van het vervangende dier. 

10. Het rijden buiten mededinging wordt slechts in uitzonderlijke gevallen togestaan. 
In deze situatie heeft men geen recht op klassering en prijzen, maar is men wel 
startgeld verschuldigd. Het wel of niet meerijden buiten mededinging wordt 
bepaald door het dienstdoend bestuurslid. 

Artikel 3 - Promotie 
 

1. Bij dressuurwedstrijden van manege- en pension paarden/pony’s wordt het 
promotiesysteem van KNHS/FNRS gehanteerd. De klasse waarin men start wordt 
geregeld in artikel. 

2. Bij springwedstrijden van manege- en pension paarden/pony’s kan het 
promotiesysteem van de KNHS/FNRS gehanteerd worden. De klasse waarin men 
start wordt geregeld in artikel 2. 

Artikel 4 – Wedstrijden met een uitzonderlijk karakter 
 

1. Voor interne wedstrijden met een uitzonderlijk karakter kan een aangepast 
wedstrijd reglement worden opgesteld. 

2. Dit reglement dient gelijktijdig met de aankondiging van de betreffende wedstrijd 
openbaar te worden gemaakt. 

3. Het aangepaste reglement is slechts van toepassing op de wedstrijd waarvoor het 
is bedoeld. 
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Artikel 5 – Het clubkampioenschap 
 

1. Deelname aan een eventueel te organiseren clubkampioenschap geschiedt op 
uitnodiging van het bestuur. 

2. De criteria voor het behalen van het clubkampioenschap worden jaarlijks door 
het bestuur bepaald en aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. 

3. Het clubkampioenschap is een wedstrijd met een uitzonderlijk karakter. 

Artikel 6 – Inschrijving, starttijden en startgelden 
 

1. Inschrijving voor wedstrijden (intern/FNRS) geschiedt middels inschrijflijsten in 
de hal dan wel de kantine van Manege Filip Dros. Voor KNHS wedstrijden bij 
Ruitervereniging Barendrecht schrijft de deelnemer zich in via de site 
www.startlijsten.nl. De inschrijving sluit 5 dagen voor de wedstrijddag. 

2. Door inschrijving conformeert men zich aan het geldende wedstrijdreglement en 
de startgelden. 

3. Inschrijving voor interne wedstrijden sluit eveneens 5 dagen voor de wedstrijd of 
eerder als het maximaal haalbare aantal inschrijvingen is bereikt. 

4. Voor het doorgang doen vinden van een wedstrijd dienen zich minimaal 12 
ruiters/amazones te hebben ingeschreven. 

5. Uiterlijk 1 dag voor de wedstrijd wordt de startlijst met eventuele starttijden via 
de officiële kanalen bekend gemaakt. Deelnemers dienen zichzelf hiervan op de 
hoogste te stellen. 

6. Starttijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen afwijken in de praktijk. 
Deelnemers dienen hiermee rekening te houden. 

7. Bij dressuurwedstrijden dient men minimaal 1 uur voor de aangegeven starttijd 
aanwezig te zijn. 

8. Bij springwedstrijden dient men minimaal een half (1/2) uur voor het parcours 
lopen van de rubriek aanwezig te zijn. 

9. Deelnemers dienen hun startgeld voor de aanvang van de wedstrijd te voldoen 
bij het secretariaat. 

10. Bij het niet tijden en met geldige reden afzeggen van een wedstrijd blijft men het 
startgeld verschuldigd. Afzeggen kan slechts bij het secretariaat (dienstdoend 
bestuurslid.). Indien niet gemelde afwezigheid van dezelfde ruiter/amazone 
regelmatig voorkomt, kan het bestuur besluiten tot uitsluiting van verdere 
deelname aan wedstrijden van de betreffende ruiter/amazone. 

Artikel 7 – Het tenue 
 

1. Deelname aan wedstrijden dient in correct tenue plaats te vinden. 
2. Onder correct tenue wordt minimaal verstaan: Rij jas, witte blouse met plastron, 

wit overhemd met witte stropdas, rijbroek, rijlaarzen of een afgeleide hiervan en 
een officieel goedgekeurde veiligheid cap met kinband. 

3. Het al dan niet voldoen aan de minimale kleding eis is ter beslissing aan het 
dienstdoend bestuurslid. 

4. Bij wedstrijden met een uitzonderlijk karakter kan van het bovenstaande worden 
afgeweken, met dien verstande dat de veiligheid cap verplicht blijft. 

http://www.startlijsten.nl/
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Artikel 8 – Proeven en prijzen. 
 

1. Voor de dressuurproeven worden de meest recente uitgaven van proevenboekjes 
KNHS/FNRS gehanteerd. 

2. Bij interne wedstrijden met een uitzonderlijk karakter kan hiervan worden 
afgeweken. 

3. Het bestuur bepaalt de aard van de te winnen prijzen voor zover dit niet geregeld 
is in de reglementen van de KNHS/FNRS. 

4. Per vier deelnemers, die daadwerkelijk zijn gestart, wordt een (1) prijs ter 
beschikking gesteld. 

5. Er wordt naar gestreefd de prijsuitreiking te doen plaatsvinden, binnen een uur 
na de laatste start in de betreffende rubriek van de wedstrijd. 

6. Bij wedstrijden met een uitzonderlijk karakter kan van het vorenstaande 
afgeweken worden. 

Artikel 9 – Onvoorziene situaties. 
 

1. In situaties die niet voorzien zijn in de reglementen of Statuten van de 
Rijvereniging Barendrecht, KNHS of FNRS beslist het bestuur of diens 
afvaardiging bij de wedstrijd. 

Artikel 10 - Slotbepaling. 
 

1. Bestuursleden van de Rijvereniging Barendrecht zijn gerechtigd van 
bovenstaande regels af te wijken. Tegen beslissingen van het dienstdoend 
bestuurslid kan beroep worden aangetekend. De statuten van de Rijvereniging 
Barendrecht regelen deze procedure. Met betrekking tot KNHS/FNRS 
wedstrijden wordt verwezen naar de beroepsorganen van de betreffende 
organisaties. 
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