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Reglement KWPN-kampioenschap driejarige tuigpaarden  
om de Egbert Emmink Bokaal  

  
Het KWPN organiseert in 2019 een wedstrijd voor driejarige tuigpaarden.    

 

1. Aan de wedstrijden kunnen deelnemen driejarige tuigpaarden, geregistreerd in het KWPN-
veulenboek, register A, register B of KWPN-stamboek. 

 

2. Deze wedstrijden zullen wat het aangespannen deel betreft, voor zover niet in dit specifieke 
reglement opgenomen, vallen onder de reglementen van de KNHS. Tevens is het veterinair 
reglement van het KWPN van toepassing. 

 

3. De rijder die het paard uitbrengt voor de showwagen dient lid te zijn van de Vereniging van 
Tuigpaardrijders Nederland en in het bezit te zijn van een rijvaardigheidsbewijs. Rijders met 
een nationaliteit anders dan de Nederlandse kunnen dispensatie aanvragen bij het KWPN. 
 

4. Het gebruik van alle hulpmiddelen, ook welke wel zijn toegestaan in het disciplinereglement 
tuigpaarden, is verboden. Uitzondering hierop is de staartlepel, deze is wel toegestaan. 
 

5. Voor de deelnemende paarden dient een geldig paardenpaspoort te zijn afgegeven, waarin 
vermeld staat de datum van de basis-vaccinatie tegen influenza, alsmede de datum van de 
jaarlijkse enting één en ander bekrachtigd door de handtekening en stempel van een 
dierenarts. Het signalement van het deelnemende paard dient overeen te komen met het 
signalement dat in het paardenpaspoort is vermeld. Het niet kunnen tonen van een geldig 
en/of onvolledig of onjuist ingevuld paardenpaspoort heeft uitsluiting tot gevolg. 
 

6. De voorselectiewedstrijden worden verreden tijdens 
- Paardenfokdag Terschuur, 25 juli 2019 

- De Centrale Keuring Tuigpaarden Noord in Norg, 2 augustus 2019 

7. De deelnemende paarden worden tijdens de voorselectie zowel aan de hand als voor de 
showwagen één voor één beoordeeld door twee juryleden. Deze beoordeling vindt plaats 
aan de hand van een protocol. 
 

8. Deze onderdelen worden via het protocol beoordeeld: 
Aan de hand: type, correctheid, houding en beweging 
Voor de showwagen: gebruik voorbeen, gebruik achterbeen, looplust, houding en uitstraling 

Algemene indruk  (x2) 

 

9. Aan de voorselecties is geen prijsuitreiking verbonden. Wel krijgt iedere deelnemer een 
protocol.  

 

10. De finale vindt plaats op 17 augustus 2019 tijdens de KWPN Paardendagen in Ermelo. Tijdens 
de finale vindt alleen een beoordeling voor de showwagen plaats.    
 

11. In de finale worden maximaal de 5 beste paarden uit de voorselecties toegelaten, dit ter 
beoordeling aan de jury. Na afloop van elke voorselectiewedstrijd krijgen alle deelnemers 
bericht welke paarden zijn geselecteerd voor de finale. 
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12. De selectie voor de finale vindt als volgt plaats: tijdens de voorselectie moet voor de 
onderdelen aan de hand een voldoende zijn gescoord. Bij de showwagen-proef wordt het 
cijfer voor algemene indruk dubbel geteld. 
 

13. Dit betekent dat de beste 5 paarden voor de showwagen met een voldoende voor de 
onderdelen aan de hand worden aangewezen voor de finale. Is er op de laatste plaats voor 
de finale sprake van ex aequo klassering, dan zal het onderdeel algemene indruk de doorslag 
geven. Is er dan nog sprake van ex aequo-klassering, dan zullen alle op die betreffende plaats 
geklasseerde paarden deelnemen aan de finale. 
 

14. Tijdens de finale zullen de deelnemende paarden één voor één worden gepresenteerd voor 
de showwagen. De beoordeling vindt plaats door twee juryleden. Aansluitend komen de 
paarden gezamenlijk terug en worden aan de hand van deze tweede presentatie definitief 
geplaatst. De juryleden jureren gezamenlijk. Indien er een meningsverschil ontstaat tussen 
beide juryleden bepaalt een aangewezen arbiter de plaatsing.  
 

15. Alle deelnemende paarden aan de finale zijn verplicht deel te nemen aan de prijsuitreiking. 
 

16. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van, en in te 
stemmen met de bepalingen van dit reglement. 
 

17. Het KWPN, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden enige 
aansprakelijkheid met betrekking tot schade, toegebracht aan paarden en/of andere 
eigendommen van deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit 
ongevallen van welke aard dan ook. 
 

18. Deelnemers dienen zich tenminste 30 minuten voor het begin van het eerste onderdeel te 
melden bij het wedstrijdsecretariaat en zij zijn gehouden tenminste 5 minuten voordat zij 
dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang van de desbetreffende wedstrijdring. 
Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. 
 

19. In alle gevallen waarin de bepalingen van het reglement niet voorzien, beslist het KWPN. 

 

 


