
HCN Springreglement                  Met ingang van 1 april 2019

In de springproeven wordt de ruiter op de volgende onderdelen beoordeeld:
• Binnenkomen, groeten en algehele verzorging (x1)
• Wijze van rijden (x5)
• Houding en zit (x4)

Het maximaal te behalen aantal punten is 100. 

Fouten worden als volgt bestraft: 
• Per afgeworpen balk worden 2 punten van het stijlcijfer afgetrokken. 
•  Een weigering, een vergissing, het springen van een verkeerde hindernis, het rijden van een volte, of 

het starten voor de bel geeft 4 aftrekpunten van het stijlcijfer. 
•  Het maximale aantal weigeringen is twee. Bij de derde weigering komt de ruiter niet meer in aanmer-

king voor de prijzen. Als het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als 
oefening wordt afgemaakt. 

• Bij een val van ruiter of paard volgt uitsluiting en verlaat de ruiter de ring te voet. 

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de criteria in de onderstaande tabel: 
Niveau  S30 - S50 S60 - S70 S80 - S90 
Beoordelingscriteria 
Binnenkomen, 
groeten
en algehele 
verzorging
(x 1)

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in
linkerhand, met de rechter-
hand groeten.
Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in
linkerhand, met de rechter-
hand groeten.
Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in
linkerhand, met de rechterhand 
groeten.
Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Wijze van rijden (x 5) Grondtempo 
(het vloeiende tempo)

Correct aanrijden van de
hindernissen:
- Loodrecht op het midden.
- Vloeiende wendingen.

Grondtempo
(het vloeiende ritme van de
galop)

Correct aanrijden van de
hindernissen:
- Loodrecht op het midden.
- Vloeiende wendingen.
-  In de goede galop door 

de wendingen.

Grondtempo
(het vloeiende ritme van de
galop)

Correct aanrijden van de
hindernissen:
- Loodrecht op het midden.
- Vloeiende wendingen.
-  In de goede galop door de 

wendingen.
-  Correcte stelling en buiging.
-  Passend bij de sprong rijden.

Houding en zit
(x 4)

De ruiter moet soepel en
in balans zitten:
-  Paard voldoende vrij 

geven op de sprong
-  Mee in de beweging van 

het paard gaan.

De ruiter moet soepel en
in balans zitten:
-  Paard voldoende vrij 

geven op de sprong
-  Mee in de beweging van 

het paard gaan.
- Stil onderbeen.
- Lage hak.
-  Stilzitten voor en boven 

de sprong.

De ruiter moet soepel en
in balans zitten:
-  Paard voldoende vrij geven op 

de sprong
-  Mee in de beweging van het 

paard gaan.
- Stil onderbeen.
- Lage hak.
-  Stilzitten voor en boven de 

sprong.
-  Hulpen moeten subtiel, maar 

wel effectief zijn.

PROMOTIE PUNTEN, DIPLOMA RUITERPASPOORT
• Bij een score van 60 tot 75 punten behaalt de ruiter 1 promotiepunt.
• Bij het behalen van 75 punten of meer behaalt de ruiter 2 promotiepunten. 

Bij 10 promotiepunten mag de ruiter in een 10 cm hoger parcours starten.

Tijdens het losspringen mogen maximaal 4 sprongen worden gemaakt. Het 80/90 mag 6 sprongen maken.

Door middel van een bel signaal geeft de jury aan wanneer de ruiter mag starten of moet stoppen. Tevens 
geeft de jury door middel van een bel signaal aan wanneer zich een onveilige situatie voordoet (hindernis 
omgevallen bijvoorbeeld) of als de ruiter wordt uitgesloten.


