
 

      

 

    

 

 

Omdat Kerst Indoor 2021 wederom afgelast moest worden door de Coronamaatregelen 

is er besloten om het meerdaagse evenement te verplaatsen naar Koningsdag 2022. 

 

Dit jaar zal dus eenmalig een meerdaags evenement plaatsvinden op 26, 27 en 28 april 

2022 voor pony’s en paarden tot en met 18 jaar! 

 

Op 26 en 27 april is het mogelijk om per dag twee parcoursen te rijden en op 28 april 

kan er gestreden worden in de finales waarbij een goed gevulde prijzenpot en extra 

prijzen te verdelen zijn! 

 

Lees de volgende pagina’s voor meer informatie over deze meerdaagse wedstrijd.  



Algemene informatie 

Inschrijfformulier mailen naar: 

Mailadres: springponieswierden@gmail.com 
De inschrijving is definitief zodra de aanmelding via Mijn KNHS is goedgekeurd of er een 
bevestiging via de mail is gestuurd. 
De sluitingsdatum is 18 april 2022. Wijzigingen kunnen alleen via de mail worden 

doorgegeven tot en met 22 april 2022. Indien de wedstrijd vol zit zal de sluitingsdatum 

vervroegd worden en komen de ruiters op de wachtlijst. 

De startlijsten worden vanaf 19 april 2022 op www.startlijsten.nl gepubliceerd. 
 
Inschrijfgeld:   
Pony’s alle klassen: € 10,00  
Klasse L/M/Z paarden t/m 18 jaar: €12,50 
Finale pony’s: €10,00 
Finale paarden: €12,50 
 
Stalling: 
Het is mogelijk om tijden het evenement stallen te huren. Dit zijn overdekte stallen met 
zaagsel.  
Kosten voor stallen gehele evenement: € 80,- inclusief 1 baal zaagsel. 
 
Reservering van de stallen kan vanaf 13-2-2022 via springponieswierden@gmail.com.  

 
Afmelding stallen na 1-4-2022 = stalgeld verschuldigd. 

Stalling is op eigen risico 
  

http://www.startlijsten.nl/
mailto:springponieswierden@gmail.com


Finale bepalingen 

 
Dit jaar is het mogelijk om direct te plaatsen voor de grote finale. Iedereen die over 26 
en 27 april drie parcoursen heeft gestart en niet is uitgesloten mag meedoen aan de 
grote finale. Je kunt je dus alleen kwalificeren voor de finale als je drie parcoursen hebt 
gereden en de finish hebt gehaald. 
 
Flexibel starten is mogelijk,  maar je mag in de finales alleen in de hoogste klasse rijden.  
 
Let op, het aantal deelnemers per finale wordt op het concours zelf bepaald door de 

organisatie. Het aantal wordt bepaald aan de hand van het aantal gestarte combinaties. 

(Zie finale regelement) 

 

  



Dagindeling 

(Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen) 

Dinsdag 26 april 
- Klasse 0.60/0.70 cat. ABC 1e parcours direct op stijl/ 2e parcours direct op stijl 
- Klasse 0.80 cat. CDE 1e parcours 2-fasen speciaal/ 2e parcours direct op tijd 
- Klasse 0.90 cat. CDE 1e parcours 2-fasen speciaal/ 2e parcours direct op tijd 
- Klasse 1.00 cat. CDE 1e parcours 2-fasen speciaal/ 2e parcours direct op tijd 
- Klasse 1.10 cat. DE 1e parcours 2-fasen speciaal/ 2e parcours direct op tijd 
- Klasse 1.20 cat. DE 1e parcours 2-fasen speciaal/ 2e parcours direct op tijd 
- Klasse 1.30 cat. E 1e parcours 2-fasen speciaal/ 2e parcours direct op tijd 
- Klasse 1.10/1.20/1.30 paarden 1e parcours 2-fasen speciaal/ 2e parcours direct op tijd 
  

 
Woensdag 27 april 

- Klasse 0.60/0.70 cat. ABC 1e parcours direct op stijl/ 2e parcours direct op stijl 
- Klasse 0.80 cat. CDE 1e parcours Klassiek met barrage/ 2e parcours 2-fasen speciaal 
- Klasse 0.90 cat. CDE 1e parcours Klassiek met barrage/ 2e parcours 2-fasen speciaal 
- Klasse 1.00 cat. CDE 1e parcours Klassiek met barrage/ 2e parcours 2-fasen speciaal 
- Klasse 1.10 cat. DE 1e parcours Klassiek met barrage/ 2e parcours 2-fasen speciaal 
- Klasse 1.20 cat. DE 1e parcours Klassiek met barrage/ 2e parcours 2-fasen speciaal 
- Klasse 1.30 cat. E 1e parcours Klassiek met barrage/ 2e parcours 2-fasen speciaal 
- Klasse 1.10/1.20/1.30 paarden 1e parcours Klassiek met barrage/ 2e parcours 2-fasen 
speciaal 
  
 

Donderdag 28 april 
- Grote finale L/M/Z - paarden t/m 18 jaar  

- Grote finale klasse B 

- Grote finale klasse L 

- Grand Prix van Wierden klasse M en Z/ZZ 
 

 
 
 
 
 

  



SPECIFIEKE WEDSTRIJDBEPALINGEN: 

1. 

Er wordt gereden onder reglement van de KNHS. In gevallen waarin het KNHS-

reglement niet voorziet, besluit de organisatie in samenspraak met de 

federatievertegenwoordiger. 

2.  

Rubrieken kunnen in handicap worden verreden (conform art.5). 

3. 

Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de wedstrijd op de wedstrijddag zelf te worden 

voldaan op het secretariaat. Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde 

verschuldigd conform art. 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement. 

4. 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of ongevallen. 

5. 

Het is mogelijk om flexibel of HC te springen, maar het is niet mogelijk dmv van flexibel 

of HC springen in aanmerking te komen voor de finale.  

 

6. 

Bij een grote deelname behoudt de organisatie het recht om de inschrijving eerder te 

sluiten. 

 

7. 

Bij veel deelname hebben ruiters of amazones die zich aanmelden voor 2 parcoursen 

voorrang op combinaties die maar 1 parcours willen starten. 

8.  

Niet opgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie aan het einde van het evenement. 

10.  

Finale reglement. 

- Bij ex aequo klassering is het resultaat van het 1ste parcours doorslaggevend. 



- Per finale mag een deelnemer/ster met 1 pony uitkomen in de finale. Indien een 

deelnemer/ster zich met meer dan 1 pony geplaatst heeft, dan moet er een keuze 

gemaakt worden met welke pony hij of zij wil uitkomen in de finale. 

- Voor de finale mogen alleen combinaties rijden die zich geplaatst hebben door 

minimaal 3 parcoursen te hebben gesprongen en daarbij NIET uitgesloten te zijn 

geweest. De organisatie behoudt het recht om extra combinaties te plaatsen voor 

de finale, indien dit het programma ten goede komt.  

- Klassering voor de finales komt als volgt tot stand: 

 1ste plaats ………. 1 plaatsingspunt 

 2e plaats ………. 2 plaatsingspunten enz. 

 Bij uitsluiting 99 plaatsingspunten. 

- Bij deelname aan de finale dient het startgeld voor aanvang van de finale te 

worden voldaan op het secretariaat.  


