Uitvoeringsbesluit KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 dressuur en
springen

1e competitiewedstrijd
Plaats
: Kronenberg, Equestrian Centre De Peelbergen
Datum
: 9 november 2020 (dressuur)
10 november 2020 (springen)
2e competitiewedstrijd dressuur
Plaats
: Ermelo
Datum
: 20 november 2020
2e competitiewedstrijd springen
Plaats
: De Meern
Datum
: 11 december 2020
3e competitiewedstrijd dressuur
Plaats
: Tolbert
Datum
: 14 januari 2021
3e competitiewedstrijd springen
Plaats
: Tolbert
Datum
: 20 januari 2021
Finales
Plaats
Datum

: Ermelo, tijdens de KWPN Stallion Show
: woensdag 3 t/m zaterdag 6 februari 2021

Organisatie

: KWPN

Algemeen
Artikel 1
1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021.
2. Dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het KWPN. Hierop zijn tevens van
toepassing de statuten en het algemeen reglement van het KWPN en de reglementen van de KNHS.
3. De KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 bestaat uit een finale tijdens de KWPN Stallion Show in Ermelo (3
t/m 6 februari 2021) en drie voorselectiewedstrijden per discipline (Kronenberg: 9/10 november 2020,
Ermelo, 20 november 2020 (alleen dressuur, De Meern, 11 december 2020 (alleen springen), Zuidbroek: 5
januari 2021).
4. In de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 wordt in de volgende klassen gereden:
Springen

klasse L, hengsten geboren in 2016.

klasse M, hengsten geboren in 2015.

klasse Z/ZZ springen (in handicap), hengsten geboren in 2014nemen deel aan de klasse Z, hengsten
geboren in 2013 of eerder nemen deel aan de klasse ZZ.
Dressuur

Klasse L, hengsten geboren in 2016.

Klasse M, hengsten geboren in 2015

klasse Z/ZZ-L/ZZ-Z/LT (in handicap), hengsten geboren in 2014 of eerder.
(dressuurhengsten geboren in 2014 of eerder nemen deel in de klasse waarin zij conform KNHS
reglement startgerechtigd zijn)
Artikel 2 - Voorwaarden deelname hengsten
1. Deelname aan één of meer wedstrijden is toegestaan voor hengsten:
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-

2.

3.

4.

5.

goedgekeurd bij het KWPN, KWPN-NA, NRPS of bij EU-erkende stamboeken voor warmbloedpaarden
met springen en/of dressuur als primair fokdoel én waarvan geregistreerde lid is van het KWPN
- of voor het KWPN-verrichtingsonderzoek aangewezen hengsten geboren in 2014 en later, die hebben
voldaan aan de veterinaire eisen voor toelating aan het KWPN verrichtingsonderzoek én waarvan
geregistreerde lid is van het KWPN
- die niet voldoen aan de hierboven genoemde criteria maar die in 2020 de leeftijd van vier, vijf, zes of
zeven jaar bereiken en deelnemen in het kader van de hengstenselectie van het KWPN. Deze hengsten
nemen buiten mededinging (hors concours) deel aan de competitiewedstrijden.
Aan de finale in Ermelo kunnen uitsluitend bij het KWPN goedgekeurde hengsten, geboren in 2016 en
eerder, deelnemen die aan alle drie competitiewedstrijden hebben deelgenomen. Een uitzondering hierop
vormen hengsten die voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in artikel 2 4. Wachthengsten zijn
uitgesloten van deelname aan de finale. In het geval van ziekte of een blessure van een hengst kan
dispensatie worden verleend voor deelname aan maximaal één competitiewedstrijd. In dat geval moet voor
aanvang van de wedstrijd waaraan niet kan worden deelgenomen een veterinaire verklaring van een erkende
paardendierenarts worden overlegd waarin een beschrijving wordt gegeven van de diagnose, de behandeling
en de verwachte hersteltijd/prognose. De veterinaire verklaring moet worden ingediend bij het KWPN en
wordt beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie van het KWPN. Indien dispensatie wordt verleend,
krijgt de hengst wanneer het dressuur of de klasse M of Z/ZZ springen betreft geen punten voor de gemiste
wedstrijd en gaat deze met slechts twee resultaten naar de finale. Bij de klasse L-springen geldt dat aan de
betreffende hengst 40 strafpunten in de tussenstand van de competitie worden toegekend voor de gemiste
wedstrijd. Springhengsten die zijn goedgekeurd in het najaarsonderzoek van 2020 krijgen automatisch
dispensatie voor het missen van de eerste competitiewedstrijd. In de klasse M en Z gaan deze hengsten met
2 resultaten naar de finale. Bij de klasse L-springen geldt dat aan de betreffende hengst 40 strafpunten in de
tussenstand van de competitie worden toegekend voor de gemiste wedstrijd.
KWPN goedgekeurde hengsten, geboren in 2016 of eerder, die in het kader van hun goedkeuring bij het
KWPN verplicht deelnemen aan de KWPN Hengstencompetitie dienen aan alle drie wedstrijden van de KWPN
Hengstencompetitie 2020-2021 deel te nemen om toegelaten te worden tot de finale. Indien een combinatie,
wegens ziekte van de hengst, onverhoopt verhinderd is deel te nemen aan een van tevoren opgegeven
wedstrijd moet men voor aanvang van de wedstrijd bericht doen aan het KWPN. Deze afmelding dient
schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een veterinaire verklaring. De
hengstenkeuringscommissie van het KWPN heeft de bevoegdheid te verplichten tot een extra deelname aan
de KWPN Hengstencompetitie of de hengst op wacht te zetten.
Uitsluitend KWPN goedgekeurde springhengsten die geboren zijn in 2014 en die twee jaar hebben
deelgenomen aan de volledige KWPN hengstencompetitie mogen uitsluitend voor de dagprijzen deelnemen
aan de KWPN Hengstencompetitie in de klasse Z springen. KWPN goedgekeurde springhengsten die geboren
zijn in 2013 en die twee jaar hebben deelgenomen aan de volledige KWPN hengstencompetitie mogen
uitsluitend voor de dagprijzen deelnemen aan de KWPN Hengstencompetitie in de klasse ZZ springen. Deze
hengsten worden niet opgenomen in het klassement van de competitie.
Hengsten geboren in 2016 en eerder die in het afgelopen najaarsverrichtingsonderzoek bij het KWPN zijn
goedgekeurd mogen bij wijze van presentatie hors concours aan de finale van de hengstencompetitie
deelnemen.

Artikel 3 - Voorwaarden deelname ruiters
1. Aan de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 kunnen deelnemen ruiters die lid zijn van de KNHS. Voor
buitenlandse ruiters, die geen lid zijn van de KNHS geldt dat men een over een gastlicentie moet
beschikken.
2. Om deel te kunnen nemen dient de ruiter/amazone in bezit te zijn van een geldige startpas met het
desbetreffende paard. Er kan uitsluitend online worden ingeschreven met het inschrijfformulier dat te vinden
is op www.kwpn.nl/hengstencompetitie. Om deel te mogen nemen dient de combinatie startgerechtigd te
zijn in de betreffende klasse.
3. Ruiterwissel is toegestaan mits is voldaan aan lid 1 en 2 van dit artikel. Bij ziekte van de ruiter wordt geen
dispensatie verleend om ondanks het missen van een kwalificatiewedstrijd toch startgerechtigd te zijn in de
finale.
4. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in art. 121.5 van het KNHS wedstrijdreglement dressuur en art.
244.4 van het KNHS wedstrijdreglement springen, is het bij wedstrijden in het kader van de KWPN
Hengstencompetitie toegestaan dat een hengst wordt losgereden door een andere ruiter/amazone dan
diegene die aan de wedstrijd deelneemt. De ingeschreven deelnemer blijft verantwoordelijk voor het gedrag
van derden (verzorgers/helpers).
Artikel 4 - Harnachement
1. Het algemeen wedstrijdreglement, het wedstrijdreglement springen en het wedstrijdreglement dressuur van
de KNHS zijn van toepassing.
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Bij het springen zijn alle bitten uit art. 257.1.b van het wedstrijdreglement springen van de KNHS
toegestaan, met uitzondering van de Pelham en het Pessoabit in de klasse L. In de klasse L springen is het
gebruik van strijklappen, bandages o.i.d. om achterbenen niet toegestaan. In de overige klassen gelden voor
wat betreft de achterbeenbescherming de bepalingen opgenomen in artikel 257.1.c en 281 van het
wedstrijdreglement springen zoals deze hieronder zijn weergegeven:
- Het maximale gewicht van de totale beenbescherming is 500 gram per been.
- De beschermers mogen een maximale hoogte hebben van 16 cm. De breedte van de sluiting moet
minimaal 5 cm. zijn.
- Het ronde beschermende gedeelte moet om de binnenzijde van de kogel geplaatst zijn.
- De binnenkant van de beschermers moet zacht en glad zijn zonder drukpunten aan de binnenkant. Om
twijfel te voorkomen: stiksel aan de binnenkant welke bijdragen aan de vorm van de beenbeschermer
zijn toegestaan. Ook voering van schapenvacht is toegestaan.
- Alleen niet-elastische klittenbandsluitingen zijn toegestaan. Haken, gespen, clips of andere manieren om
beschermers te bevestigen mogen niet gebruikt worden.
- Er mogen geen elementen aan of in de beschermers worden toegevoegd dan een beschermende flap,
die zacht is en uitsluitend een beschermende werking heeft. De toegevoegde flap wordt niet
meegerekend in de maximale lengte van 16 cm.
- Kogelringen mogen als bescherming worden gebruikt zolang deze op de juiste manier zijn aangebracht
en daarmee het totale gewicht van de beenbescherming van maximaal 500 gram per been niet
overschrijden.

Artikel 5 – Aanmelding
1. Aanmelding geschiedt online bij het KWPN te Ermelo, door het invullen van het digitale inschrijfformulier,
dat te vinden is op www.kwpn.nl/hengstencompetitie.
2. Aanmelden voor een afzonderlijke wedstrijd is mogelijk.
3. Het inschrijfgeld voor de drie wedstrijden bedraagt € 150,- per wedstrijd is dat € 50,-. Goedgekeurde KWPN
hengsten krijgen € 75,- korting op het inschrijfgeld voor drie wedstrijden of € 25,- per wedstrijd.
4. Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt € 25,5. Het inschrijfgeld voor de drie wedstrijden en de finale zal gefactureerd worden door het KWPN.
6. Indien een hengst niet kan deelnemen aan een wedstrijd waarvoor deze is ingeschreven moet dit uiterlijk 24
uur voor aanvang van de wedstrijd worden gemeld bij de afdeling Evenementen van het KWPN.
Artikel 6 - Opschorting en uitsluiting
1. Tijdens alle wedstrijden in het kader van de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 alsmede daarbuiten kunnen
paarden worden onderzocht op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen, overeenkomstig de bepalingen in
het reglement ongeoorloofde middelen voor het paard van de KNHS. De combinatie wordt uitgesloten zodra er
sprake is van een positieve dopingtest van het betreffende paard.
2. De jury kan besluiten tot uitstel van de beoordeling indien naar haar mening een aangeboden paard niet te
beoordelen is op grond van kreupelheid of onregelmatigheid, de gedragingen van het paard of de
omstandigheden waaronder de beoordeling moet plaatshebben.
Artikel 7 - Onvoorzien
In gevallen waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet, beslist het KWPN in overleg met de
Federatievertegenwoordiger van de KNHS voor zover het de sport gerelateerde zaken betreft en het Algemeen
Bestuur van het KWPN voor zover het fokkerij gerelateerde zaken betreft.

Springen
Artikel 8 - Procedure KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 klasse L
Voorselectiewedstrijden:
1.
Springconcours over twee manches, artikel 273.3.b, zonder barrage
2.
De maximale hoogte van de hindernissen is 1.10 meter
3.
Er wordt een maximale toegestane tijd vastgesteld
4. Beoordeling vindt plaats volgens tabel A. In tegenstelling tot het bepaalde in art. 273.b, is de startvolgorde
in de tweede manche gelijk aan de startvolgorde in de eerste manche
5.
Deelnemers met een gelijk aantal strafpunten worden gelijk geplaatst.
6.
Alle combinaties die hebben deelgenomen aan de eerste manche zijn startgerechtigd in de tweede manche
m.u.v. de combinaties die in de eerste manche zijn uitgesloten of hebben opgegeven. Combinaties die in
één van beide manches zijn uitgesloten of hebben opgegeven worden niet geklasseerd. Voor het over-all
klassement van de competitie wordt in het geval van uitsluiting of opgave aan de betreffende combinatie
een resultaat van 20 strafpunten toegekend of het aantal
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strafpunten van de slechtste combinatie wanneer deze meer dan 20 strafpunten heeft.
Alle combinaties die beide manches foutloos hebben afgelegd ontvangen € 30,-. Verder worden er geen
prijzen uitgereikt.

Finale:
1. De finale vindt plaats tijdens de KWPN Stallion Show in Ermelo (3 t/m 6 februari 2021).
2. De hengsten leggen een springparcours af volgens tabel A met barrage (artikel 238.2.b). De barrage heeft in
beginsel geen invloed op de eindstand van de competitie maar kan alleen een rol spelen in geval van
gelijkheid voor de eerste plaats in de eindstand van de competitie. In dat geval geeft de plaats in het
klassement van de dagprijs van de finale de doorslag.
3. De maximale hoogte van de hindernissen is 1.10 meter.
4. De plaatsing geschiedt op basis van strafpunten en tijd.
5. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,Klassement eindstand:
1. Alle wedstrijden tellen voor het eindklassement.
2. De eindstand van de KWPN Hengstencompetitie klasse L komt tot stand door optelling van de behaalde
strafpunten van de voorselectiewedstrijden en de strafpunten van de finale (exclusief barrage). De hengst
met de minste strafpunten is winnaar van de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021. Bij een eventuele ex
aequo voor welke plaats dan ook is het resultaat in het klassement van de dagprijs van de finale bepalend.
3. Voor het eindklassement komen uitsluitend KWPN-goedgekeurde hengsten in aanmerking.
4. Voor het eindklassement is de volgende prijzenschaal beschikbaar: € 300,-, € 250,-, € 200,-, € 150,-, € 100,en € 50,- voor alle hengsten die aan de finale hebben deelgenomen.
Artikel 9 - Procedure KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 klasse M
Voorselectiewedstrijden:
1. Paarden leggen een springconcours af volgens tabel A met barrage (art 238.2.b)
2. De maximale hoogte is 1.20 meter. De plaatsing geschiedt op basis van strafpunten en tijd.
3. Goedgekeurde KWPN-hengsten krijgen plaatsingspunten voor het resultaat van iedere voorselectiewedstrijd
waaraan is deelgenomen. De regels voor toekenning van de plaatsingspunten zijn omschreven onder
“klassement eindstand”.
4. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,Finale:
1. De finale vindt plaats tijdens de KWPN Stallion Show in Ermelo (3 t/m 6 februari 2021).
2. De hengsten leggen een springparcours volgens tabel A met barrage (artikel 238.2.b)
3. De maximale hoogte van de hindernissen is 1.20 meter.
4. De plaatsing geschiedt op basis van strafpunten en tijd.
5. Er worden plaatsingspunten toegekend voor het resultaat van de finale. De regels voor toekenning van de
plaatsingspunten zijn omschreven onder “klassement eindstand”.
6. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,Klassement eindstand:
1. Voor iedere voorselectiewedstrijd waaraan is deelgenomen en voor de finale worden de volgende
plaatsingspunten toegekend:
1e plaats 20 punten,
2e plaats 18 punten
3e plaats 16 punten
4e plaats 14 punten
5e t/m laatste plaats 12 punten
Gemaakte strafpunten in het basisparcours worden afgetrokken van de plaatsingspunten. Er is geen sprake
van minpunten. Bij uitsluiting worden 0 punten toegekend.

2.
3.

4.
5.

Bij de toekenning van plaatsingspunten in de voorselectiewedstrijden wordt het klassement niet geschoond.
Dat wil zeggen dat hengsten die niet bij het KWPN zijn goedgekeurd in het klassement op basis waarvan
plaatsingspunten worden toegekend blijven staan.
Alle wedstrijden tellen voor het eindklassement.
De eindstand van de KWPN Hengstencompetitie klasse M komt tot stand door optelling van de behaalde
plaatsingspunten van de voorselectiewedstrijden en de finale. De hengst met de meeste plaatsingspunten is
winnaar van de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021. Bij een eventuele ex aequo voor de eerste plaats zijn
de plaatsingspunten behaald in de finale bepalend.
Voor het eindklassement komen uitsluitend KWPN-goedgekeurde hengsten in aanmerking.
Voor het eindklassement is de volgende prijzenschaal beschikbaar: € 300,-, € 250,-, € 200,-, € 150,-, € 100,en € 50,- voor alle hengsten die aan de finale hebben deelgenomen.
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Artikel 10 - Procedure KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 klasse Z/ZZ
Voorselectiewedstrijden:
1. Paarden leggen een springconcours af volgens tabel A met barrage (art 238.2.b)
2. De maximale hoogte is Z-1.30/ZZ-1.35 meter. De plaatsing geschiedt op basis van strafpunten en tijd.
3. Goedgekeurde KWPN-hengsten krijgen plaatsingspunten voor het resultaat van iedere voorselectiewedstrijd
waaraan is deelgenomen. De regels voor toekenning van de plaatsingspunten zijn omschreven onder
“klassement eindstand”.
4. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,-.
Finale:
1. De finale vindt plaats op tijdens de KWPN Stallion Show in Ermelo (3 t/m 6 februari 2021).
2. Paarden leggen een springconcours af volgens tabel A met barrage (art 238.2.b)
3. De maximale hoogte is Z-1.30/ZZ-1.35 meter
4. De plaatsing geschiedt op basis van strafpunten en tijd.
5. Er worden plaatsingspunten toegekend voor het resultaat van de finale. De regels voor toekenning van de
plaatsingspunten zijn omschreven onder “klassement eindstand”.
6. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,-.
Klassement eindstand:
1. Voor iedere voorselectiewedstrijd waaraan is deelgenomen en voor de finale worden de volgende
plaatsingspunten toegekend:
1e plaats 20 punten,
2e plaats 18 punten
3e plaats 16 punten
4e plaats 14 punten
5e t/m laatste plaats 12 punten

2.
3.

4.
5.

Gemaakte strafpunten in het basisparcours worden afgetrokken van de plaatsingspunten. Er is geen sprake
van minpunten. Bij uitsluiting worden 0 punten toegekend.
Deze puntentelling geldt voor alle wedstrijden, inclusief de finale. Bij de toekenning van plaatsingspunten in
de voorselectiewedstrijden wordt het klassement niet geschoond. Dat wil zeggen dat hengsten die niet bij het
KWPN zijn goedgekeurd in het klassement op basis waarvan plaatsingspunten worden toegekend blijven
staan.
Alle wedstrijden tellen voor het eindklassement.
De eindstand van de KWPN Hengstencompetitie klasse Z/ZZ komt tot stand door optelling van de behaalde
plaatsingspunten van de voorselectiewedstrijden en de finale. De hengst met de meeste plaatsingspunten is
winnaar van de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021. Bij een eventuele ex aequo voor de eerste plaats zijn
de plaatsingspunten behaald in de finale bepalend.
Voor het eindklassement komen uitsluitend KWPN-goedgekeurde hengsten in aanmerking.
Voor het eindklassement is de volgende prijzenschaal beschikbaar: € 300,-, € 250,-, € 200,-, € 150,-, € 100,en € 50,- voor alle hengsten die aan de finale hebben deelgenomen.

Dressuur
Artikel 11 - Jury
1. Een beoordeling wordt uitgevoerd door een jury. De jury geeft gezamenlijk één beoordeling.
2. De juryledenlijst wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het KWPN. Per wedstrijd wordt uit de
juryledenlijst een jury samengesteld.
3. De jury neemt plaats aan het midden van de korte zijde.
4. Eén van de juryleden treedt op als voorzitter van de jury en geeft na afloop van de proef een toelichting op
de verrichting.
Artikel 12 - Toezicht voorterrein
Artikel 46 van het Algemeen Wedstrijdreglement en artikelen 125 en 136 van het Wedstrijdreglement dressuur
zullen door de steward, welke toezicht op het voorterrein houdt, van kracht zijn.
Artikel 13 - Procedure KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 klasse L
Voorselectiewedstrijden:
1. Combinaties krijgen een minuut de gelegenheid de rijbaan te verkennen. Tijdens de toelichting van de jury
op de proef, blijven combinaties in de baan stappen.
2. Er worden maximaal twee combinaties tegelijk in de baan toegelaten. Zij dienen op verzoek van de jury een
aantal verrichtingen te laten zien.
3.
De baan tijdens de selectiewedstrijden en de finale heeft een afmeting van circa 20 x 60 meter.
4.
De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
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6.
7.

De jury beoordeelt de gereden proef volgens het protocol Hengstencompetitie. Er mogen ook halve punten
worden toegekend.
De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met het hoogste aantal
punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop
als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de totaal indruk, vervolgens het cijfer voor harmonie.
De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,-

Finale:
1. De finale vindt plaats tijdens de KWPN Stallion Show in Ermelo (3 t/m 6 februari 2021).
2. Deelname aan de finale is open voor de beste 33% (naar een even getal afgerond met een maximum van
zes combinaties ) van de tussenstand na de voorselectiewedstrijden. De overige deelnemers zullen zich
tijdens de KWPN Stallion Show presenteren in clinic vorm.
3. Hengsten verschijnen met tweeën of drieën tegelijk in de baan. De hengsten dienen op verzoek van de jury
de gevraagde verrichtingen finale hengstencompetitie klasse L te tonen.
4. Het totaal aantal punten van de voorselectiewedstrijden is bepalend voor de startvolgorde, met dien
verstande dat een ruiter die meerdere hengsten rijdt in verschillende groepen zal worden ingedeeld. De
hengsten die in de tussenstand aan de leiding gaan zullen in de laatste groep starten.
5. De beoordeling duurt ongeveer 10 - 15 minuten.
6. De jury beoordeelt de combinaties volgens het protocol Hengstencompetitie. Er mogen ook tienden worden
toegekend.
7. De jury geeft na afloop een korte toelichting op de verrichtingen, waarbij de hengsten in de rijbaan
rondstappen.
8. De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met het hoogste aantal
punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop
als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de totaal indruk, vervolgens het cijfer voor harmonie.
9. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,Klassement eindstand:
1. De eindstand van de voor de finale proef van de KWPN Hengstencompetitie klasse L geplaatste deelnemers
komt tot stand door optelling van de behaalde beoordelingspunten van de voorselectiewedstrijden en de
beoordelingspunten van de finale. De hengst met de meeste punten is winnaar van de KWPN
Hengstencompetitie 2020-2021. Bij een eventuele ex aequo voor de eerste plaats telt het totaal van de
cijfers voor de stap, draf en galop (toegekend in de finale) als doorslaggevend, vervolgens het cijfer de
totaal indruk (toegekend in de finale), vervolgens het cijfer voor harmonie (toegekend in de finale).
2. De eindstand van de overige deelnemers van de KWPN Hengstencompetitie klasse L komt tot stand door
optelling van de behaalde beoordelingspunten van de voorselectiewedstrijden.
3. Voor het eindklassement komen uitsluitend KWPN-goedgekeurde hengsten in aanmerking.
4. Voor het eindklassement is de volgende prijzenschaal beschikbaar: € 300,-, € 250,-, € 200,-, € 150,-, € 100,en € 50,- voor alle in de finale startende hengsten.
Artikel 14 - Procedure KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 klasse M
Voorselectiewedstrijden:
1. Combinaties krijgen een minuut de gelegenheid de rijbaan te verkennen. Tijdens de toelichting van de jury
op de proef, blijven combinaties in de baan stappen.
2. Er worden maximaal twee combinaties tegelijk in de baan toegelaten. Zij dienen op verzoek van de jury een
aantal verrichtingen te laten zien.
3.
De baan tijdens de selectiewedstrijden en de finale heeft een afmeting van circa 20 x 60 meter.
4.
De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
5.
De jury beoordeelt de gereden proef volgens het protocol Hengstencompetitie. Er mogen ook halve
puntenworden toegekend.
6. De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met het hoogste aantal
punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop
als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de totaal indruk, vervolgens het cijfer voor harmonie.
7. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,Finale:
1. De finale vindt plaats tijdens de KWPN Stallion Show in Ermelo (3 t/m 6 februari 2021).
2. Deelname aan de finale is open voor de beste 33% (naar een even getal afgerond met een maximum van zes
combinaties) van de tussenstand na de voorselectiewedstrijden. De overige deelnemers zullen zich tijdens de
KWPN Stallion Show presenteren in clinic vorm.
3. Hengsten verschijnen met tweeën of drieën tegelijk in de baan. De hengsten dienen op verzoek van de jury
de gevraagde verrichtingen finale hengstencompetitie klasse M te tonen.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het totaal aantal punten van de voorselectiewedstrijden is bepalend voor de startvolgorde, met dien
verstande dat een ruiter die meerdere hengsten rijdt in verschillende groepen zal worden ingedeeld. De
hengsten die in de tussenstand aan de leiding gaan zullen in de laatste groep starten.
De beoordeling duurt ongeveer 10 - 15 minuten.
De jury beoordeelt de combinaties volgens het protocol Hengstencompetitie. Er mogen ook tienden worden
toegekend.
De jury geeft na afloop een korte toelichting op de verrichtingen, waarbij de hengsten in de rijbaan
rondstappen.
De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met het hoogste aantal
punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop
als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de totaal indruk, vervolgens het cijfer voor harmonie.
De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,-.

Klassement eindstand:
1. De eindstand van de voor de finale proef van de KWPN Hengstencompetitie klasse M geplaatste deelnemers
komt tot stand door optelling van de behaalde beoordelingspunten van de voorselectiewedstrijden en de
beoordelingspunten van de finale. De hengst met de meeste punten is winnaar van de KWPN
Hengstencompetitie 2020-2021. Bij een eventuele ex aequo voor de eerste plaats telt het totaal van de cijfers
voor de stap, draf en galop (toegekend in de finale) als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de totaal
indruk (toegekend in de finale), vervolgens het cijfer voor harmonie (toegekend in de finale).
2. De eindstand van de overige deelnemers van de KWPN Hengstencompetitie klasse M komt tot stand door
optelling van de behaalde beoordelingspunten van de voorselectiewedstrijden.
3. Voor het eindklassement komen uitsluitend KWPN-goedgekeurde hengsten in aanmerking.
4. Voor het eindklassement is de volgende prijzenschaal beschikbaar: € 300,-, € 250,-, € 200,-, € 150,-, € 100,en € 50,- voor alle in de finale startende hengsten.
Artikel 15 - Procedure KWPN Hengstencompetitie 2020-2021 klasse Z / ZZ-L / ZZ-Z/ LT
Voorselectiewedstrijden:
1. Iedere combinatie krijgt een minuut de gelegenheid de rijbaan te verkennen. Tijdens de toelichting van de
jury op de proef, blijft de combinatie in de baan stappen.
2. Elke combinatie dient in de competitie en de finale een vrije proef te rijden, welke overeenkomt met de
leeftijd van het paard en de klasse waarin zij in de reguliere sport uitkomen. Voor de klasse LT wordt de
vaste Prix St. George proef uitgeschreven.
3. De baan tijdens de selectiewedstrijden en de finale heeft een afmeting van circa 20 x 60 meter.
4. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
5. De maximaal toegestane rijtijd is 6 minuten. Na 5.30 minuten geeft de jury een belsignaal.
6. De jury beoordeelt de gereden proef volgens het protocol Hengstencompetitie. Er mogen ook halve punten
worden toegekend.
7. De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met het hoogste aantal
punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop
als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de totaal indruk, vervolgens het cijfer voor harmonie..
8. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van € 50,Finale:
1. De finale vindt plaats tijdens de KWPN Stallion Show in Ermelo (3 t/m 6 februari 2021).
2. Deelname aan de finale is open voor de beste twee combinaties van de tussenstand na de
voorselectiewedstrijden. De overige deelnemers zullen zich tijdens de KWPN Stallion Show presenteren in
clinic vorm.
3. Iedere combinatie krijgt een minuut de gelegenheid de rijbaan te verkennen. Tijdens de toelichting van de
jury op de proef, blijft de combinatie in de baan stappen.
4. Elke bestaande wedstrijdcombinatie dient in de finale de vrije proef te rijden, welke overeenkomt met de
leeftijd van het paard en de klasse waarin zij in de reguliere sport uitkomen. Voor de klasse LT wordt de
vaste Prix St. George proef uitgeschreven
5. De baan tijdens de finale heeft een afmeting van circa 20 x 60 meter.
6. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
7. De beoordeling duurt ongeveer 6 minuten. Na 5.30 minuten geeft de jury een belsignaal.
8. De jury beoordeelt de combinaties volgens het protocol Hengstencompetitie. Er mogen ook tienden worden
toegekend..
9. Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop als doorslaggevend, vervolgens het
cijfer voor de totaal indruk, vervolgens het cijfer voor harmonie.
10. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 125,-, € 100,-, € 75,-, € 50,-, € 50,- en volgprijzen van €50,- 50,-
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Klassement eindstand:
1. De eindstand van de voor de finale proef van de KWPN Hengstencompetitie klasse Z / ZZ-L / ZZ-Z / LT
geplaatste deelnemers komt tot stand door optelling van de behaalde beoordelingspunten van de
voorselectiewedstrijden en de beoordelingspunten van de finale.
2. De eindstand van de overige deelnemers van de KWPN Hengstencompetitie klasse Z ZZ-L / ZZ-Z / LT komt
tot stand door optelling van de behaalde beoordelingspunten van de voorselectiewedstrijden.
3. De hengst met de meeste punten is winnaar van de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021. Bij een eventuele
ex aequo voor de eerste plaats telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop (toegekend in de
finale) als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de totaal indruk (toegekend in de finale), vervolgens
het cijfer voor harmonie (toegekend in de finale).
4. Voor het eindklassement komen uitsluitend KWPN-goedgekeurde hengsten in aanmerking.
5. Voor het eindklassement is de volgende prijzenschaal beschikbaar: € 300,-, € 250,-, € 200,-, € 150,-, € 100,en € 50,- voor alle in de finale startende hengsten.
Artikel 16 - Bijzondere bepalingen voor de vrije proeven voor de klasse Z en hoger
Het binnenkomen, halthouden en groeten dient te geschieden op de A-C lijn, vanuit stap, draf of galop. Dit wordt
door de jury al mee beoordeeld. De deelnemer dient bij aanvang en einde van de proef te groeten met het front
naar de hoofdjury (bij C). De tijd gaat in na de groet bij de eerste stap voorwaarts en eindigt bij de laatste groet
(toegestane rijtijd tussen 5 en 6 minuten). Er worden 2 punten afgetrokken voor het rijden van een te korte of
een te lange proef. De deelnemer mag gebruik maken van de gehele rijbaan. Hij/zij hoeft niet op de hoefslag te
blijven zoals in een verplichte dressuurproef. De verplichte onderdelen dienen zodanig getoond te worden dat ze
door de jury te beoordelen zijn. De verplichte onderdelen mogen maximaal drie maal getoond worden. Alle
uitgestrekte gangen, behalve de uitgestrekte stap, dienen op een rechte lijn getoond te worden, bijvoorbeeld op
de lange zijde of op de diagonaal. Andere niet-verplichte onderdelen mogen ook getoond worden. Wel dient de
deelnemer zich aan het niveau van de voorgeschreven proef te houden, dat wil zeggen: er mogen geen
onderdelen of figuren getoond worden boven het niveau waarop de proef is voorgeschreven (in de vrije proef
klasse Z zijn galopchangementen toegestaan). De door de deelnemer ontworpen proef dient uit het hoofd
gereden te worden. Doorzitten is verplicht. Op 5.30 minuten wordt een belsignaal gegeven. Bij binnenkomst
dienen de combinaties direct de baan te betreden.

Informatie
Wilt u meer informatie over de KWPN Hengstencompetitie 2020-2021, neemt u dan gerust contact op.
KWPN
Afd. Evenementen (Marijke de Greef / Irene van der Peijl)
Tel: 0341-255583 / 0341-255582
greef@kwpn.nl / peijl@kwpn.nl
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