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Impulswedstrijd Steenhof Stables 21 oktober 2018 

Beste menner(ster), 

Bij elke wedstrijd zijn er afspraken en regels waar we ons allemaal aan moeten houden. We hebben als 

organisatie een verkort reglement opgesteld en dat vind je hieronder. Lees het svp even goed door. NB 

de impulswedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de KNHS. 

Vanaf 13.00 uur zaterdagmiddag is er de mogelijkheid om het terrein, trajecten en hindernissen te 

verkennen. Tevens op zondagochtend voor aanvang van de wedstrijd en evt. tussendoor als de jury 

daar gelegenheid voor geeft. Controleer zondagochtend voor je begint even of er niets veranderd is aan 

je starttijd.  

Houd voor aanvang van de wedstrijd de omroep goed in de gaten. Je start met de vaardigheid. Zorg 

dat je uiterlijk 5 minuten voor je starttijd daar bent. De ringmeester zal aangeven dat je kunt starten. De 

tijden in het traject en tussen de hindernissen tellen niet mee. De vaardigheid is de eerste hindernis van 

het traject. Er wordt gegroet in de vaardigheid. Na het groeten geeft de jury dmv een belsignaal aan dat 

u kunt starten. Na de bel moet u binnen 45 seconden starten. De vaardigheid heeft een ruime maximum 

tijd deze zal zaterdag 20 oktober bepaald worden en met de briefing worden meegedeeld. De 

tijdsoverschrijding wordt gerekend als strafpunten. Elke seconde is 0,5 strafpunt. Na de finish in de 

vaardigheid weer groeten bij de jury. Komende uit de vaardigheid rijd je meteen door, volg de 

uitgepijlde route naar het bos, daar is een traject uitgezet. De hindernissen zijn duidelijk genummerd en 

moeten in volgorde verreden worden. Je volgt steeds de pijlen in het traject naar de volgende hindernis. 

Er mag absoluut niet van de rijrichting afgeweken worden. Je moet dus wel zelf in de gaten houden naar 

welke hindernis je toe moet. Het wijst zichzelf.  

Let steeds goed op dat de hindernisrechters in de gaten hebben dat jullie hun hindernis in willen, geef 

steeds een signaal door hand opsteken (mag ook door de groom gedaan worden).  Na de laatste 

hindernis rijd je naar het stallingsterrein in de rijrichting. Er is geen finish. Als je tussentijds stopt (om 

materiaalpech of wat dan ook) moet je dat even doorgeven op het secretariaat of bij de 

omroepwagen. Iedereen mag tijdens de oefenmarathon 6 hindernissen met 6 poorten rijden. De gangen 

tussen de hindernissen zijn in principe vrij, maar er mag niet worden gegaloppeerd buiten de 

hindernissen. Als je gaat stappen zorg dan dat, als je iemand ophoudt, deze combinatie je kan passeren.  

Let goed op: ALS U SNELLER BENT DAN DE KOETSIER VOOR U, HEBT U WAARSCHIJNLIJK OOK MEER ERVARING 

EN BENT U DUS HANDIGER MET UW AANSPANNING. Jaag uw voorganger niet op, maar haal rustig in.  

Als de pony’s/paarden conditioneel tekort komen, kunt u even rustig aan doen (stappen). De totale tijd 

van het traject telt niet mee voor de uitslag. Slechts de vaardigheid, tijd van de hindernissen en de 

strafpunten tellen. Het is de bedoeling van de organisatie dat iedereen aan de finish komt en een fijne 

oefendag heeft. De uitslag telt nergens voor, alleen voor de “lol”. 

VERGEET NIET NA HET RIJDEN UW STARTNUMMER IN TE LEVEREN op het secretariaat, als je dat hebt!!! Als u 

een rijtuignummer hebt, kunt u dat uiterlijk zaterdag doorgeven op het secretariaat. 

 

Prijsuitreiking zondagavond zal rond 16.15 uur beginnen.  

 

MAAK ER EEN GEZELLIGE DAG VAN en help elkaar als dat nodig is!! 

Bert Brans 

Daan Verhofstad 

Theo en Corin Sweegers (Secretariaat 06-22425377)  

 

Verkennen op Zondag 
In principe kan er op zondag niet meer verkend worden. Mocht het zo zijn dat u toch nog gaat 

verkennen (ook met toestemming van de organisatie), zorg dan dat u op tijd uit de hindernissen bent: 

DUS let goed op de fluitsignalen, maar let ook zelf goed op! Als u niet tijdig uit de hindernissen bent, kan 

dit tot diskwalificatie leiden. 
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OEFENMARATHON Steenhof Stables dd.  21 oktober 2018 

De wedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de KNHS die gelden voor een 
Impulswedstrijd. Van de organisatie krijgt u hier nog wat (extra) ALGEMENE BEPALINGEN op 
een rijtje 
 

• Bestuur en organisatie nemen geen enkele verantwoordelijkheid bij ongevallen, diefstal enz. 
Voorts aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deelnemers 
tijdens de wedstrijd! 

 

• Deelname is geheel op eigen risico! Cap en bodyprotector volgens de reglementen 

van de KNHS. 
 

• U bent een "normale verkeersdeelnemer" en dient zich ook als zodanig te gedragen! 
 

• Hang ons nummer duidelijk op aan weerszijden van uw aanspanning! 
 

• Paarden en pony’s dienen vriendelijk en netjes betuigd en gereden te worden! Voor 
overmatig zweepgebruik kunt u uit de wedstrijd gehaald worden. De organisatie behoudt 
zich het recht voor elke deelnemer uit te sluiten, indien hij/zij zijn paard/pony niet correct 
behandelt!  

 

• Tweewielige wagens zijn uitgesloten behalve voor tandemaanspanning! 
 

• Enkel de menner ment het paard / pony, paarden / pony’s en mag niet worden bijgestaan 

door derden! M.u.v. kinderen. 
 

• Eén groom is verplicht, meerdere zijn toegestaan!  
 

• Tijdens het hindernis- en kegelparcours zijn alleen de menner en groom(s) op het rijtuig 
toegestaan!  

 

• Het schootskleed is niet verplicht ook niet in de vaardigheid. In de vaardigheid mag 

gereden worden met peesbescherming ivm de aansluitende marathon. 
 

• Gebruik van klok of chronometer is toegestaan! 
 

• U dient zich 5 min. vóór uw starttijd te melden bij de starter, in de "wachtzone" van de 
vaardigheid 
 

• Verkennen van de hindernissen en vaardigheid is toegestaan totdat de jury/omroep anders 
beslist! 

 

• Deelname voor pony’s tot stokmaat 1,48 m. Deelname voor paarden vanaf stokmaat 1,48 
m. Bij meerspannen wordt gerekend met het grootste paard/pony! 

 

• Wanneer het reglement niet voorziet, beslist de organisatie en deze uitslag is bindend! 
 

• NB Ook voor een aantal hindernisrechters en vrijwilligers is dit een oefening. Dus 

respecteer elkaar. 
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OEFENMARATHON Steenhof Stables dd.  21 oktober 2018 

 
HINDERNISSEN / VAARDIGHEID  
• Poorten dienen in klimmende volgorde genomen te worden d.w.z. A-B-C of 1-2-3- enz.! 

 

• Rood rechts en wit links! 
 

• Start- en finishpoorten zijn verplicht en hier start en eindigt de tijd! 
 

• Als uw voorganger nog in de hindernis is, moet u even wachten! De hindernisrechter geeft aan 

wanneer u de hindernis kunt binnenkomen. Deze wachttijd telt helemaal niet mee en geeft dus 

geen strafpunten. Heb geduld, iedereen komt aan de beurt. 
 

• De wedstrijd dient wel aaneensluitend gereden te worden. Binnen de strafzone van een hindernis 

zijn de gangen vrij, ook is 5 seconden voor en na de in- en uitpoort van een hindernis galop 

toegestaan! 
 

• Eenmaal goed genomen poorten zijn geneutraliseerd! 
 

• Een foutief gereden poort kan alleen hersteld worden als men teruggaat naar het punt waar men 

fout gegaan is en daarna de hindernis weer volledig vervolgt! 
 

• Per hindernis is tijdwaarneming aanwezig! 
 

• De tijd loopt en stopt wanneer de neus van het eerste paard/pony de lijn passeert! 
 

• Aanwijzingen van de hindernisrechters dienen altijd nageleefd te worden! 
 

• Als je een hindernis geheel verkeerd gereden hebt of overgeslagen, geeft dit veel strafpunten, 

maar mag je de wedstrijd vervolgen. Het is de bedoeling dat iedereen over de finish komt. Als de 

organisatie je deelname onverantwoord vindt, kun je uit de wedstrijd gehaald worden. 

• STRAFPUNTEN Vaardigheid, (Tijd volgt nog bij de briefing of krijg je ter plaatse van de ringmeester) 

• In de vaardigheid geldt een max. tijd  

• strafpunten zijn de overschreden seconden x 0,5  

• afgeworpen bal /omvergereden kegel     +     3 

• STRAFPUNTEN HINDERNISSEN 

• 0,25 strafpunten per gereden seconde in de hindernis  

• Afgereden element        +     2 

• afstijgen groom per keer       +     5 

• afstijgen koetsier per keer/hulp van buitenaf    +   30 

• kantelen rijtuig        + 250 

• overschrijden strafzonegrens       +   20 

• foutief gereden of niet genomen poort     + 100 

• foutief gereden poort maar hersteld      +   20 

• totaal niet gereden onderdeel/hindernis     + 500 

• omverrijden start of finish       +     5 

• niet nemen van start of finish       +   20 

 

Nog vragen: kom dan even naar het secretariaat !!! 
Corin 06 - 22 42 53 77 


