
Regelementen / Informatie Indoor/Outdoor Oefencross te Rijpwetering 
 
Aanmelden 
Om aan te melden dient de combinatie een volledig ingevuld inschrijfformulier gemaild te hebben. 
Voor het losrijden dient de combinatie zich aan te melden bij het secretariaat en het inschrijfgeld te 
voldoen. Dit bedraagt €20,- voor combinaties met een eigen paard.  
 
Elke deelnemer is verplicht tevens een veiligheidshesje met startnummer in ontvangst te nemen. 
Hiervoor betaald men €5,-borg. Het is toegestaan het hesje in een speciale startnummerhouder op 
de rug te dragen. 
 
Het paard waarmee wordt deel genomen moet geregistreerd (paardenpaspoort) en ingeënt zijn. Dit 
kan worden gecontroleerd worden op de dag van deelname. 
 
Afmelden 
Indien men na aanmelding niet kan deelnemen dient men zich via de mail af te melden. Uiterste 
datum, zonder verplichting om het inschrijfgeld te voldoen, is 14 dagen van te voren.  Hiervoor 
gebruikt men hetzelfde e-mail adres als bij aanmelding. Bij afmelding na deze data blijft het 
inschrijfgeld verschuldigd. Op de wedstrijddag zelf kan men zich afmelden op het telefoonnummer 
dat op de startlijst hiervoor staat aangegeven. 
 
Losrijden 
Het losrijden geschiedt op het losrijterrein voor de cross. Volg hierbij de instructies op van de 
ringmeester. 
 
Wijze van verloop 
De outdoor cross bestaat uit drie rondes. De eerste ronde is een normaal springparcours in de 
buitenbak. Wanneer deze foutloos word gereden (lees: zonder val of 3 weigeringen) mag de 
combinatie door naar de derde ronde.  
Ronde twee is voor alle combinaties, alle deelnemers krijgen de gelegenheid om te paard in (kleine) 
groepjes tijdens de tweede ronde minimaal 10 min het terrein te verkennen. Hierbij mogen alle 
hindernissen geoefend worden eventueel onder begeleiding van zelf meegenomen begeleiders. 
Tijdens deze verkenning staat veiligheid voorop, indien er niet genoeg rekening wordt gehouden met 
andere deelnemers kan en mag de toezichthouder deelnemers en begeleiders verwijderen uit de 
bak/het terrein.  
Hierna volgt een individuele (derde) ronde voor een eindklassement. Bij deze ronde moeten de 
deelnemers bij 3 weigeringen doorrijden naar de volgende hindernis en wordt de maximale 
tijdslimiet aangehouden zoals vermeldt op de startlijst / bij het secretariaat. 
 
Algemeen 
Deze wedstrijd komt niet voor punten in aanmerking. 
 
Hindernissenhoogtes 
40 cm 
60 cm 
80 cm 
 
Moeilijkheden bij een hindernis 
Iedere deelnemer, die voor een hindernis in moeilijkheden verkeert, dient voordat de volgende 
deelnemer aan rijdt de weg vrij temaken. Het hinderen van een andere deelnemer wordt met 
uitsluiting bestraft. Bij een val van de ruiter en/of paard volgt onmiddellijke uitsluiting om de 
veiligheid te waarborgen. 



 
Strafpunten/reglement Outdoor oefencross 
Tempo oefencross outdoor = 400 meter per minuut 
Strafpunten 
1e weigering / volte / uitbreken op de hindernis 20 strafpunten 
2e weigering / volte / uitbreken op de zelfde hindernis 40 strafpunten 
3e weigering / volte / uitbreken op de zelfde hindernis Uitsluiting voor klassement, doorrijden naar 
volgende hindernis. Parcours mag worden uitgereden. 
4e weigeringen / voltes / uitbrekingen totaal in het parcours Uitsluiting voor klassement. Parcours 
mag worden uitgereden.  
Val ruiter: uitsluiting. De combinatie moet het parcours verlaten.  
Val paard/pony: uitsluiting. De combinatie moet het parcours verlaten.  
Overschrijden van de tijd 0,4 strafpunten per sec.  
Bij sneller rijden dan 20sec onder optimale tijd 0,4 strafseconden per sec. 
 
Ideale tijd 
Deze is bekend bij het wedstrijdsecretariaat op de wedstrijddag zelf. 
 
Uitslag berekening 
De deelnemers paarden en pony’s worden beoordeeld op de wijze 
van rijden in de crosscountry. Een jurylid geeft een stijlcijfer van 1 tot 10 vermenigvuldigd met 10. De 
tijdfouten en de andere hindernisfouten die in het parcours zijn opgelopen worden van het stijlcijfer 
afgetrokken. De combinatie met de meeste punten is de winnaar. Bij gelijk spel wordt de uitslag 
berekend volgens artikel 327,3 van het wedstrijdreglement. ’’Bij een gelijk aantal punten is de 
winnaar diegene met het minste aantal strafpunten in de crosscountry/oefencross/parcours. Is de 
uitslag dan nog gelijk, dan is de winnaar diegene die in de crosscountry die de toegestane tijd het 
dichtst benadert.’’ De laatste ronde (individuele rit) telt. Waarin dit reglement niet voorziet beslist de 
organisatie. 
 
Prijzen 
Voor elke hoogte zijn er prijzen beschikbaar in de vorm van waardebonnen, goederen of enveloppen. 
De hoeveelheid prijzen per hoogte hangt af van het aantal deelnemers. 
 
Kleding 
De ruiter dient een cap te dragen voorzien van het keurmerk EN 1384. 
Een bodyprotector is verplicht. Het is tevens ook toegestaan om gebruik te maken van een 
opblaasbaar vest dat met een koord verbonden is aan het zadel met als doel bij een val deze te 
breken. Het vest moet voldoen aan de CE norm of een gelijkwaardig keurmerk. Het rugnummer moet 
zichtbaar worden gedragen. 
 
De ruiter is verder correct gekleed; wedstrijdtenue is niet verplicht, laarzen of rijschoenen met 
gladde aangesloten chaps en rijbroek wel.  
Rijdt men met een zweep dan moet dit een springzweep zijn. Een zweep dient om het paard te 
corrigeren. Het straffen is niet toegestaan. 
Sporen zijn toegestaan mist ze niet langer zijn dan 3,5cm, (voor pony´s 1,5cm) en de uiteinden 
afgerond en naar achteren gericht zijn. 
 
Harnachement. 
De tuigage van het paard moet goed passend en onderhouden zijn. 
Een martingaal / borstuig / thiedeman-teugel zijn toegestaan. Andere hulpteugels zijn niet 
toegestaan. 
Het is verplicht het paard te voorzien van beenbescherming aan de voorbenen. 



 
Verder worden de reglementen van de KNHS aangehouden zoals hieronder vermeldt: 
 
Artikel 257 – Harnachement en hulpmiddelen  
1. Harnachement  
Het paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in behoorlijke staat verkerend Engels, 
of hierop lijkend zadel en hoofdstel. Het zadel moet voorzien zijn van ruime beugels. Vanwege 
veiligheidsredenen mogen de stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden 
vastgemaakt en moeten stijgbeugels en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de 
buitenzijde van het zweetblad. Iedere andere wijze van bevestiging is verboden. Een deelnemer mag 
noch direct, noch indirect een deel van zijn lichaam aan enig onderdeel van het harnachement 
vastmaken. In de klassen t/m 1.25 voor paarden en de klasse t/m 1.05 voor pony’s geldt de 
optoming, harnachement en hulpmiddelen zoals omschreven en opgenomen in de KNHS 
harnachementgids op de website van de KNHS.  
2. Het gebruik van niet toegelaten hulpmiddelen en het verkeerd gebruik van toegelaten 
hulpmiddelen  
- ter beoordeling van de jury, toezichthouder en/of federatievertegenwoordiger - heeft onmiddellijke 
uitsluiting tot gevolg, ongeacht of misbruik plaats vindt in de ring of op enig ander deel van het 
wedstrijdterrein en bijbehorende accommodatie. Tijdens het losrijden - ongeacht of dit op het 
daartoe aangewezen  
Wedstrijdreglement Springen 2022 26 - 36 terreingedeelte plaatsvindt of elders - mogen geen andere 
bitten en hulpmiddelen worden gebruikt dan die welke tijdens het verrijden van het parcours zijn 
toegestaan, met uitzondering van het gestelde in dit artikel.  
3. Op het losrijterrein Op het losrijterrein gelden alle bepalingen zoals vermeld in art. 257. Tijdens 
dressuurmatige trainingsarbeid is het bij rubrieken voor paarden toegestaan een dressuurzweep te 
gebruiken. 


