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Dressuur: 

Bij de dressuur worden er punten toegerekend op basis van de gereden percentages. De percentages 

zijn te vinden op MIJNKNHS.nl. De beste 6 gereden proeven tellen mee voor het klassement. Je mag 

in totaal 10 proeven opgeven.  Vul de tabel in met de locatie van de wedstrijd, de datum en het 

gereden percentage. 

 

 

Vul onderstaande tabel in voor dressuur.  

Naam ruiter: 

Naam paard/pony: 

 

 

 

  

 Locatie wedstrijd Datum  Percentage 

1   
 

    

2   
 

    

3   
 

    

4   
 

    

5   
 

    

6   
 

    

7   
 

    

8  
 

  

9  
 

  

10  
 

  



 

2 
 

 

 

Springen: 

Bij het springen wordt er gekeken naar het aantal strafpunten en de 

plaatsing die je gereden hebt. Bij nul stafpunten ontvang je 12 punten, 

bij 1 t/m 4 strafpunten ontvang je 6 punten en bij 5 t/m 8 krijg je 2 

punten voor de competitie. Als je een prijs hebt gewonnen, worden je 

verdiende punten vermeerderd op basis van je behaalde prijs. De tabel 

daaronder geeft aan met hoeveel punten deze wordt vermeerderd als 

er een prijs behaald is tijdens de desbetreffende wedstrijd. De beste 6 

gereden parcoursen tellen mee voor de competitie.  Je kan 10 

parcoursen opgeven.  

 

Plaats 1 t/m 4 
deelnemers 

5 t/m 8 
deelnemers 

9 t/m 12 
deelnemers 

12 t/m 15 
deelnemers 

12 t/m 15 
deelnemers 

12 t/m 15 
deelnemers 

1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4 

2 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 

3 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 

4 *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 

5 - *1 *1 *1 *1,5 *2 

6 - *1 *1 *1 *1 *1,5 

7 - *1 *1 *1 *1 *1 

8 - *1 *1 *1 *1 *1 

9 - - *1 *1 *1 *1 

10 - - *1 *1 *1 *1 

11 - - *1 *1 *1 *1 

12 - - *1 *1 *1 *1 

13 - - - - *1 *1 

14 - - - - *1 *1 

15 en meer - - - - *1 *1 

 

  

Strafpunten 
Verdiende 
punten voor 
competitie 

 0 12 punten 

1 t/m 4 6 punten 

5 t/m 8 2 punten 
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 Vul onderstaande tabel in voor springen.  

 Naam ruiter: 

 Naam paard/pony: 

 

 
Locatie wedstrijd Datum  Strafpunten Plaatsing Aantal deelnemers 

1  
  

        

2   
 

        

3   
 

        

4   
 

        

5   
 

        

6   
 

        

7  
 

    

8  
 

    

9  
 

    

10  
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Eventing: 

Bij de eventing wordt er gekeken naar de strafpunten die behaald zijn met de dressuur, springen en 

in de cross. Deze strafpunten zijn te vinden in de uitslagen van de desbetreffende wedstrijd. 

Hieronder is de tabel te zien met de te behalen punten bij een bepaald aantal strafpunten. De tabel 

daaronder geeft aan met hoeveel punten deze wordt vermeerderd als er een prijs behaald is tijdens 

de desbetreffende wedstrijd. De beste 4 wedstrijden tellen mee voor de competitie. Er mogen 7 

wedstrijden opgegeven worden. Alle officiële wedstrijden die uitgeschreven zijn vanuit de KNHS 

tellen mee. Ook de BB-crossen en de B-paarden zonder dressuur tellen mee. Deze klassen worden 

ook uitgeschreven vanuit de KNHS.  

Strafpunten totaal  Verdiende punten voor 
competitie (dressuur + springen + cross) 

0 t/m 35 strafpunten 14 punten 

36 t/m 40 strafpunten 12 punten 

41 t/m 45 strafpunten 10 punten 

46 t/m 50 strafpunten 8 punten 

51 t/m 55 strafpunten 6 punten 

56 t/m 66 strafpunten 4 punten 

67 t/m 75 strafpunten 2 punten 

Meer dan 75 strafpunten 0 punten 

 

 

 

  

1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4 *4,5 *5 *5,5 *6 *6,5 *7

2 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4 *4,5 *5 *5,5 *6 *6,5

3 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4 *4,5 *5 *5,5 *6

4 *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4 *4,5 *5 *5,5

5 - *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4 *4,5 *5

6 - *1 *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4 *4,5

7 - *1 *1 *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5 *4

8 - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3 *3,5

9 - - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5 *3

10 - - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1,5 *2 *2,5

11 - - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1,5 *2

12 - - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1,5

13 - - - - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

14 - - - - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

15 en 

meer
- - - - *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

29 t/m 32 

deelnemers

33 t/m 36 

deelnemers

45 t/m 48 

deelnemers

21 t/m 24 

deelnemers

25 t/m 28 

deelnemers

37 t/m 40 

deelnemers

41 t/m 44 

deelnemers

17 t/m 20 

deelnemers
Plaats

1 t/m 4 

deelnemers

5 t/m 8 

deelnemers

9 t/m 12 

deelnemers

13 t/m 16 

deelnemers
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  Vul onderstaand formulier in voor eventing. 

  Naam ruiter: 

  Naam paard/pony: 

 

 Locatie wedstrijd Datum Strafpunten 
dressuur 

Strafpunten 
springen 

Strafpunten 
cross 

TOTALE 
STRAFPUNTEN 

Prijs Aantal deelnemers 

1   
 

              

2                 

3   
 

              

4   
 

              

5   
 

              

6   
 

              

7   
 

              

 

 

Bij de strafpunten voor de dressuur, vul je het aantal strafpunten in die op de uitslagen staan, bij het springen de eventueel toegevoegde aantal 

strafpunten, door bij voorbeeld een balk of een tijdfout. Bij het aantal strafpunten in de cross, vul je het aantal behaalde strafpunten in de cross 

in, dit is bijvoorbeeld een weigering of tijdfouten. De totale aantal strafpunten zijn deze 3 bij elkaar opgeteld. Ook de totale strafpunten zijn te 

zien op de uitslagenlijst van de desbetreffende wedstrijden. 


