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1e competitiewedstrijd 
Plaats :  Peelbergen 
Datum : maandag 21 november 2022 (mennen en dressuur) 
 

2e competitiewedstrijd 
Plaats : Ermelo  

Datum : donderdag 22 december 2022 (mennen en dressuur) 
 
Finale 
Plaats : Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch, tijdens de KWPN Hengstenkeuring 
Datum : woensdag 1 februari tot en met zaterdag 4 februari 2023 
Organisatie : KWPN 

 

Algemeen 

 

 
1) Deelname deelnemers valt uiteen in:  

a) deelnemers aan de competitie  
 

2) Deelname hengsten:  

a) Deelname aan één of meer wedstrijden is toegestaan voor hengsten goedgekeurd bij het 

KWPN, fokrichting Gelders Paard  
 

3) KWPN goedgekeurde hengsten die in het kader van hun goedkeuring bij het KWPN verplicht 
deelnemen aan de Hengstencompetitie dienen aan beide wedstrijden van KWPN 
Hengstencompetitie 2022/2023 deel te nemen. Indien een combinatie, wegens ziekte van de 
hengst, onverhoopt verhinderd is deel te nemen aan een van tevoren opgegeven 
competitiewedstrijd moet men uiterlijk 24 uur voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd daarvan 

bericht doen aan het KWPN. Deze afmelding dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te 
gaan van een veterinaire verklaring. De hengstenkeuringscommissie van de fokrichting Gelders 
paard heeft de bevoegdheid te verplichten tot een extra deelname aan de Hengstencompetitie. 

 
4) Deelname aan de finale tijdens de KWPN Hengstenkeuring is uitsluitend toegestaan voor bij het 
KWPN goedgekeurde hengsten die hebben deelgenomen aan beide wedstrijden in het kader van de 
competitie. Indien om veterinaire redenen slechts aan één wedstrijd is deelgenomen, is het KWPN 

gerechtigd bij wijze van uitzondering toestemming te verlenen voor deelname aan de finale. 
Hiertoe dient minimaal een veterinaire verklaring overlegd te worden zoals in artikel 3 algemeen is 
omschreven.   

 
5) In het eindklassement komen uitsluitend hengsten voor die hebben deelgenomen aan de finale.  

 

6) Voor zover geen nadere bepalingen in de competitiebepalingen zijn aangegeven zijn de 
reglementen van de KNHS van toepassing. Voor deelnemers aan de KWPN Hengstencompetitie, is 
tevens het Veterinair Reglement en het Reglement ongeoorloofde middelen bij het paard van de 
KNHS van toepassing.  

 
 

 
 
 
         
 
 
   
 

Hengstencompetitie 2022/2023 
voor de fokrichting Gelders Paard 

   
 

 

Competitiebepalingen 
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7) Competitiewedstrijden dienen indoor te worden verreden. De afmetingen van de wedstrijdbaan 

zijn voor dressuur en mennen minimaal 20 x 40m. 
 

8) Inschrijvingen geschieden bij het KWPN d.m.v. een inschrijfformulier.  
 

9) De opgegeven combinatie dient op alle competitiewedstrijden dezelfde te zijn. Ruiter/rijder 
wissel is toegestaan mits de combinatie beschikt over een geldige startpas van de KNHS. Hiervan 
moet men voor de betreffende wedstrijd een verzoek daartoe bij het KWPN hebben ingediend. Alle 
competitiewedstrijden gedurende één hengstencompetitieseizoen dienen in dezelfde discipline te 
worden verreden. 

 
10) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing op de wedstrijddag zelf 

uitsluitend bij de Federatievertegenwoordiger.  
 
11) Het KWPN behoudt zich het recht voor waar nodig van het reglement af te wijken.  

 
12) Deelnemende combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige KNHS-startpas.  

 

13) De finale vindt plaats tijdens de KWPN stallion show te ’s-Hertogenbosch. De twee resultaten 

van de afzonderlijke wedstrijden worden opgeteld en bepalen samen de eindstand. Tijdens de 
KWPN stallion show te ’s-Hertogenbosch zal de presentatie in showvorm zijn met alle deelnemende 
hengsten tegelijk in de baan en niet meetellen in de eind uitslag.  

 
14) Puntenregistratie en promotie 
Combinaties die zich hebben geselecteerd voor de finale op d.d. 1 februari tot en met zaterdag 4 

februari 2023, mogen na de laatste competitiewedstrijd op d.d. 2 januari 23 promoveren in de 
reguliere wedstrijdsport. 

 

 
 

 


