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Artikel 1 - Algemeen 
1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2022. 
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. 
3. Op dit uitvoeringsbesluit zijn tevens van toepassing het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS, 

het Wedstrijdreglement Springen van de KNHS, het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het 
Paard van de KNHS en het Tuchtreglement van de KNHS. 

4. De wedstrijden bestaan uit een halve finale en een finalewedstrijd. De halve finale voor vijf-, zes- en 
zevenjarige paarden bestaat uit twee onderdelen. 

 
Artikel 2 – Voorwaarden deelname paarden 
1. Aan de halve finale van het KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2022 kunnen 

deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van het kampioenschap de leeftijd van vier, vijf, 
zes of zeven jaar bereiken en zijn geregistreerd in het veulenboek, het register A, het register B of het 
stamboek van het KWPN of het NRPS (Nederlands Rijpaarden en Pony stamboek) grote maat. Bij het 
NRPS geregistreerde paarden moeten vanaf de geboorte bij dit stamboek geregistreerd zijn.  
Paarden geboren op het zuidelijk halfrond tussen 1 Juli & 1 Januari zijn een jaar jonger voor  
deelname aan de Blom Cup.  

2. Bij het KWPN goedgekeurde hengsten zijn verplicht om als vijfjarige of als zesjarige deel te nemen. 
Indien een vijf-, zes of zevenjarige KWPN goedgekeurde hengst zich niet plaatst voor de finale mag 
deze hors concours hieraan deelnemen.  

3. Indien een vierjarige KWPN goedgekeurde hengst zich niet heeft geplaatst voor de finale dan mag 
deze hors concours aan de finale deelnemen.  

4. Aan de halve finale kunnen tevens deelnemen hengsten die niet voldoen aan de criteria die worden 
genoemd onder art. 2 lid 2 en die in het jaar van het kampioenschap de leeftijd van vier, vijf, zes of 
zeven jaar bereiken en deelnemen aan de eerste bezichtiging in het kader van de hengstenselectie 
van het KWPN en waarvan de geregistreerde lid is van het KWPN. Deze hengsten nemen buiten 
mededinging (hors concours) deel aan de halve finale.  

5. Aan de finale voor vierjarige paarden kunnen deelnemen paarden die tijdens de halve finale in hun 
leeftijdscategorie bij de beste 25 zijn geplaatst. Bij gelijkheid voor de laatste finaleplaats geeft het 
behaalde cijfer voor het onderdeel “springtechniek” de doorslag. Bij afmeldingen/uitvallers wordt de 
deelnemerslijst tot maximaal een uur voor aanvang van de finale aangevuld met de eerstvolgende 
lager geplaatsen tot het hiervoor genoemde aantal finalisten is bereikt. 

6. Aan de finale voor vijf-, zes- en zevenjarige paarden mogen de hoogstgeplaatste paarden o.b.v. 
behaalde strafpunten in de halve finale deelnemen (strafpunten van het eerste en tweede onderdeel 
van de halve finale worden opgeteld). Ook de drie beste combinaties van het 2e onderdeel van de 
halve finale plaatsen zich direct voor de finale  

7. In geval van gelijkheid van strafpunten voor de laatste finaleplaats geeft de gereden tijd in de tweede 
fase van het tweede onderdeel van de halve finale de doorslag. Wanneer er op grond van deze 
methode dan nog gelijkheid is voor de laatste finaleplaats, dan mogen alle deelnemers met gelijk 
aantal strafpunten en gelijke tijd aan de finale deelnemen. Het aantal deelnemers aan de finales voor 
vijfjarige- en zesjarige paarden is 40 en het aantal deelnemers aan de finale voor zevenjarige paarden 
is 25..Bij afmeldingen/uitvallers wordt de deelnemerslijst tot maximaal een uur voor aanvang van de 
finale aangevuld met de eerstvolgende lager geplaatsten tot het hiervoor genoemde aantal finalisten 
is bereikt 

8. Aan de kleine finale kunnen alle combinaties die niet geplaatst zijn voor de grote finale aan de start 
komen. 

9. Aan de finale voor vierjarige springpaarden zijn op aanwijzing van de hengstenkeuringscommissie 
tevens gerechtigd deel te nemen hengsten die in het kader van de hengstenselectie van het KWPN 
hebben deelgenomen aan de halve finale. Deze hengsten nemen buiten mededinging (hors concours) 
deel aan de finale. 

10. Tijdens de wedstrijden voor vierjarigen en vijfjarigen worden gegevens verzameld voor 
fokkerijdoeleinden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om paarden na afloop van de wedstrijd aan te 
bieden voor opname in het stamboek van het KWPN, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
Voor nadere details hierover verwijzen we u naar de website van het KWPN, www.kwpn.nl. 
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Artikel 3 – Voorwaarden voor deelname 
1. Combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige startpas. Voor buitenlandse ruiters, die geen lid 

zijn van de KNHS, geldt dat men over een gast- of evenementenlicentie moet beschikken. 
2. Ruiterwissel is toegestaan mits is voldaan aan lid 1 van dit artikel. 
 
Artikel 4 – Aanmelding & inschrijving  
1. Aanmelding en inschrijving geschiedt online via www.knhs.nl. 
2. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. 
3. De organisatie kan een maximum stellen aan het aantal deelnemers. 
4. Sluitingsdatum inschrijving halve finale is nader te bepalen. 
5. Het inschrijfgeld bedraagt voor de vijf-, zes- en zevenjarigen € 350,00 (incl. btw) voor het gehele 

kampioenschap inclusief (kleine) finale en verplichte stalling. Het inschrijfgeld voor de halve finale 
van de vierjarigen bedraagt € 62,65 (incl. btw) en voor de finale van de vierjarigen inclusief verplichte 
stalling €131,30 (incl. btw).   

6. Hengsten die naast het KWPN Kampioenschap voor Jonge Springpaarden deelnemen aan de 
hengstenselectie dienen via “Mijn KWPN” op www.kwpn.nl voor de hengstenselectie te worden 
aangemeld. 

7. De organisatie bepaalt de startvolgorde. Hengsten die meedoen aan de hengstenselectie zullen 
zoveel mogelijk bij elkaar worden geplaatst op de startlijst, deelnemers behoren zich strikt aan deze 
startvolgorde te houden. De startvolgorde voor de finales van de vijf-, zes- en zevenjarige 
springpaarden is op volgorde van plaatsing voor de finale met dien verstande dat het paard dat het 
hoogste geplaatst is als laatste start. 

 
Artikel 5 – Harnachement 
1. Het Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Springen van de KNHS zijn van 

toepassing. 
2. Alle bitten conform art. 257.1 van het Wedstrijdreglement Springen zijn toegestaan, met uitzondering 

van de bitten met hefboomwerking bij de vierjarigen. 
3. Ten aanzien van het gebruik van achterbeenbescherming zijn art. 281 en 257.1.c. van het 

Wedstrijdreglement Springen van toepassing. 
- Bij de vierjarigen is het gebruik van strijklappen, bandages o.i.d. om de achterbenen niet 
 toegestaan. 
- Bij de rubrieken voor vijf-, zes- en zevenjarigen geldt: 

- Het maximale gewicht van de totale beenbescherming is 500 gram per been (excl. ijzer of 
hoefschoen). 

- 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 aan de binnenzijde van de kogel geplaatst zijn.  
- De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn zonder drukpunten aan de 

binnenkant. Om twijfel te voorkomen stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan de vorm 
van de beschermer 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 anders dan de 
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 6 – Jury beoordeling vierjarige springpaarden 
1. Vierjarige paarden worden tijdens het afleggen van het parcours beoordeeld door een jury op de 

kenmerken springen en gaan tussen de hindernissen. 
2. De jury geeft per kenmerk een cijfer op een schaal van 0 tot 10 in stappen van 0,1. 
3. De juryledenlijst wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het KWPN. Per wedstrijd wordt uit 

de juryledenlijst een jury samengesteld. 
4. De jurybeoordeling wordt gedaan vanuit de ring. 
 
 
 
 
 
Artikel 7 – Opschorting en uitsluiting 
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1. Tijdens alle wedstrijden in het kader van het KWPN Kampioenschap voor Jonge Springpaarden 
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. Een paard wordt uitgesloten zodra er sprake is van een positieve dopingtest. 

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. Het betreffende paard kan, indien 
de hiervoor bedoelde omstandigheid die tot uitstel heeft geleid is opgeheven, wederom voor 
beoordeling worden aangeboden, mits er binnen het lopend seizoen nog een beoordeling binnen 
betreffende onderdeel van het kampioenschap is gepland. 

 
Artikel 8 - Procedure halve finale vierjarige paarden 
1. De halve finale voor vierjarige paarden vindt plaats op een door het KWPN bestuur te bepalen datum 

en plaats. 
2. De paarden leggen een springparcours tabel A, niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd 

zonder barrage af. 
3. De maximale hoogte van de hindernissen is 1.10 m 
4. Er wordt een maximaal toegestane tijd vastgesteld. 
5. Het parcours kan een overbouwde sloot bevatten. 
6. Beoordeling vindt plaats volgens tabel A met uitzondering voor het aantal strafpunten voor 

afgeworpen hindernissen. 
7. Tijdens het afleggen van het parcours worden de paarden beoordeeld door een jury. De jury geeft 

gezamenlijk één beoordeling op de kenmerken springen en gaan tussen de hindernissen. Deze 
cijfers worden opgeteld, waarbij het cijfer voor springen dubbel telt.  

8. Per afgeworpen hindernis worden twee punten in mindering gebracht op het door de jury gegeven 
aantal punten. 

9. Per 4 seconden of begonnen 4 seconden overschrijding van de toegestane tijd wordt één punt in 
mindering gebracht op de door de jury gegeven aantal punten. 

10. De paarden worden geplaatst op basis het behaalde aantal punten. 
11. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 150,-, € 120,-, € 90,-, € 60,-, € 35,-, volgprijzen € 22,50. 

De zeven hoogst geplaatste paarden zijn verplicht aan de prijsuitreiking deel te nemen. Het niet 
deelnemen aan de prijsuitreiking kan inhouding van het prijzengeld tot gevolg hebben. 

 
Artikel 9 - Procedure finale vierjarige paarden 
1. De finale voor vierjarige paarden vindt plaats op een door het KWPN bestuur te bepalen datum en 

plaats. 
2. De paarden leggen een springparcours tabel A, niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd 

zonder barrage af. 
3. De maximale hoogte van de hindernissen is 1.10 m. 
4. Er wordt een maximaal toegestane tijd vastgesteld. 
5. Het parcours kan een overbouwde sloot bevatten. 
6. Beoordeling vindt plaats volgens tabel A met uitzondering van het aantal strafpunten voor 

afgeworpen hindernissen. 
7. Tijdens het afleggen van het parcours worden de paarden beoordeeld door een jury. De jury geeft 

gezamenlijk één beoordeling op de kenmerken springen en gaan tussen de hindernissen. Deze 
cijfers worden opgeteld, waarbij het cijfer voor springen dubbel telt.  

8. Per afgeworpen hindernis worden twee punten in mindering gebracht op het door de jury gegeven 
aantal punten. 

9. Per 4 seconden of begonnen 4 seconden overschrijding van de toegestane tijd wordt één punt in 
mindering gebracht op de door de jury gegeven aantal punten. 

10. Alle paarden beginnen in de finale met een schone lei. De paarden worden geplaatst op basis van 
het behaalde aantal punten in de finale. Het paard met het hoogste aantal punten is KWPN-kampioen 
vierjarige springpaarden. Bij een eventuele ex aequo voor de eerste plaats is het cijfer in de finale 
toegekend voor springtechniek doorslaggevend. Wanneer het puntenaantal, dat in 1/10e word 
gegeven, bij ex aequo nog steeds hetzelfde dan is het cijfer toegekend voor springtechniek in de 
halve finale doorslaggevend. 

11. De volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 400,-, € 320,-, € 240,-, € 160,-, € 80,-, volgprijzen € 25,-.  
De prijswinnaars zijn verplicht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. 

 
Artikel 10 - Procedure eerste onderdeel halve finale vijf-, zes-, en zevenjarigen 
1. De halve finale voor vijf-, zes- en zevenjarige paarden bestaat uit twee onderdelen. 
2. Het eerste onderdeel van de halve finale vindt plaats op een door het KWPN bestuur te bepalen 

datum en plaats. 
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3. De paarden leggen een springparcours af volgens tabel A met een vastgestelde toegestane tijd 
volgens artikel 238.2.a. In tegenstelling tot het bepaalde in het reglement, worden deelnemers met 
een gelijk aantal strafpunten gelijk geplaatst. 

4. De leeftijd gerelateerde hoogte bedraagt: 
- Voor vijfjarigen 1.20 m. 
- Voor zesjarigen 1.30 m. 
- Voor zevenjarigen 1.40 m. 

5. Het parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 
 
Artikel 11 - Procedure tweede onderdeel halve finale vijf-, zes- en zevenjarigen 
1. Het tweede onderdeel van de halve finale vindt plaats op een door het KWPN bestuur te bepalen 

datum en plaats.  
2. De paarden leggen een springparcours af in twee fasen volgens artikel 274.5.f (tweefasen speciaal). 

Plaatsing overeenkomstig de strafpunten behaald in beide fasen (hindernis- en tijdfouten) en 
overeenkomstig de tijd in de tweede fase.  

3. De maximale hoogte is gelijk aan de maximale hoogte in het eerste onderdeel van de halve finale. 
4. Beoordeling van beide fasen vindt plaats volgens tabel A. 
5. Het parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 
6. Het klassement van de halve finale wordt opgemaakt door de strafpunten behaald in het eerste en 

tweede onderdeel van de halve finale bij elkaar op te tellen. Bij gelijkheid van strafpunten worden de 
paarden geplaatst overeenkomstig de tijd in de tweede fase van het tweede onderdeel van de halve 
finale.   

7. Het paard met het laagste aantal strafpunten over beide onderdelen en de snelste tijd in de tweede 
fase van het tweede onderdeel krijgt de hoogste prijs. 

8. De volgende prijzenschaal is per leeftijdscategorie beschikbaar: : € 250,-, € 175,-, € 125,-, € 90,-, €  
60,- en volgprijzen € 22,50. De zeven hoogst geplaatste paarden zijn verplicht aan de prijsuitreiking 
deel te nemen. Het niet deelnemen aan de prijsuitreiking kan inhouding van het prijzengeld tot gevolg 
hebben. 

 
Artikel 12 - Procedure  kleine finale vijf-, zes-, en zevenjarigen 
1. De kleine finale vindt plaats op een door het KWPN bestuur te bepalen datum en plaats. 
2. Er vindt geen kleine finale voor vierjarige paarden plaats. 
3. De vijf-, zes-, en zevenjarigen paarden leggen een springparcours af in twee fasen volgens artikel 

274.5.f (tweefasen speciaal). Plaatsing overeenkomstig de strafpunten behaald in beide fasen 
(hindernis- en tijdfouten) en overeenkomstig de tijd in de tweede fase.  

4. De volgende prijzenschaal is per leeftijdscategorie beschikbaar: € 150,-, € 120,-, € 90,-, € 60,-, € 35,- 
en volgprijzen € 22,50. De zeven hoogst geplaatste paarden zijn verplicht aan de prijsuitreiking deel te 
nemen. Het niet deelnemen aan de prijsuitreiking kan inhouding van het prijzengeld tot gevolg 
hebben. 
 

 
Artikel 13 - Procedure finale vijf-, zes-, en zevenjarigen 
1. De finale vindt plaats op een door het KWPN bestuur te bepalen datum en plaats. 
2. De paarden leggen een springparcours af volgens tabel A met barrage (artikel 238.2.b). 
3. De maximale hoogte is bij de vijfjarigen 1.25m, bij de zesjarigen 1.35m en bij de zevenjarigen 1.45m. 
4. Het parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 
5. Alle paarden beginnen in de finale met een schone lei. Dat wil zeggen dat het resultaat van de halve 

finale geen rol meer speelt voor het klassement van de finale.  
6. Per leeftijdscategorie is de winnaar van de finalerubriek KWPN-kampioen. 
7. De volgende prijzenschaal is per leeftijdscategorie beschikbaar: € 1.000,-, € 800,-, € 600,-,€ 400,-,€ 

200,-, volgprijzen € 50,-. De prijswinnaars zijn verplicht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. 
 
 
 
Artikel 14 – Onvoorzien 
In gevallen waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet, beslist de het KWPN in overleg met de 
Federatievertegenwoordiger van de KNHS voor zover het de sport gerateerde zaken betreft en het 
Algemeen Bestuur van het KWPN voor zover het fokkerij gerelateerde zaken betreft. 
 
Halve finale en finale 
Tops International Arena, Valkenswaard 29 t/m 31 augustus 2022 


