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SPRINGRUBRIEKEN PAARDEN KLASSE B, L, M, Z EN ZZ 

12 t/m 14 juni 2018 
 

VRAAGPROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats:  Geesteren (Ov.) 
Organisatie: Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren 
 
Rubrieken: 
Dinsdag 12 juni 2018 / Klasse L / Aanvang 08.00 uur / Terrein II All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Inschrijfgeld: € 10,00 per combinatie. 
Prijzen: € 60,00/ € 50,00/ € 40,00/ € 30,00/ € 20,00 en reglementaire 

volgprijzen van € 10,00 
 
Dinsdag 12 juni 2018 / Klasse L / Aanvang 08.15 uur / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 269 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Inschrijfgeld: € 10,00 per combinatie. 
Prijzen: € 60,00/ € 50,00/ € 40,00/ € 30,00/ € 20,00 en reglementaire 

volgprijzen van € 10,00 
 
Dinsdag 12 juni 2018 / Klasse M / Aanvang 14.15 uur / Terrein II All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Inschrijfgeld: € 12,50 per combinatie. 
Prijzen: € 100,00/ € 75,00/ € 50,00/ € 40,00/ € 35,00 en reglementaire 

volgprijzen van € 25,00 
 

Dit jaar is er ook nationale stalling mogelijk op het terrein.  
Zie voor meer informatie regel 15 van het vraagprogramma. 

De klasse Z en ZZ zijn niet opengesteld voor combinaties die deelnemen aan de internationale 2* en 4* 
rubrieken. Voor meer informatie zie de internationale vraagprogramma’s op www.csitwente.nl. 
 
De klasse Z en ZZ is alleen opengesteld voor combinaties die uitkomen voor een vereniging uit 
Overijssel. 

CSI Twente 2018 

http://www.csitwente.nl/
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Dinsdag 12 juni 2018 / Klasse M / Aanvang 14.30 uur / Terrein III All Weather 
KNHS-reglement springen: Artikel 269 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Inschrijfgeld: € 12,50 per combinatie. 
Prijzen: € 100,00/ € 75,00/ € 50,00/ € 40,00/ € 35,00 en reglementaire 

volgprijzen van € 25,00 
 
Woensdag 13 juni 2018 / Klasse B / Aanvang 12.00 uur / Terrein III All Weather 

KNHS-reglement springen: Artikel 280- 5.a 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Type rubriek: Klassiek parcours direct op stijl. 
Inschrijfgeld: € 9,50 per combinatie. 
Prijzen: € 50,00/ € 40,00/ € 30,00/ € 20,00/ € 15,00 en reglementaire volgprijzen van  

€ 10,00.  

Woensdag 13 juni 2018 / Klasse B / Aanvang 16:30 uur / Terrein III All Weather 
KNHS-reglement springen: Artikel 269 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 3 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Inschrijfgeld: € 9,50 per combinatie. 
Prijzen: € 50,00/ € 40,00/ € 30,00/ € 20,00/ € 15,00 en reglementaire volgprijzen van  

€ 10,00.  
 
Donderdag 14 juni 2018 / Klasse Z / Aanvang 08:00 uur / Terrein III All Weather 
De klasse Z en ZZ zijn niet opengesteld voor combinaties die deelnemen aan de internationale 2* en 4* rubrieken. 
De klasse Z en ZZ is alleen opengesteld voor combinaties die uitkomen voor een vereniging uit Overijssel. 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 2 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Inschrijfgeld: € 12,50 per combinatie. 
Prijzen: € 120,00/ € 100,00/ € 70,00/ € 40,00/ € 30,00 en reglementaire volgprijzen 

van € 25,00 
 
Donderdag 14 juni 2018 / Klasse Z / Aanvang 11:00 uur / Terrein III All Weather 
De klasse Z en ZZ zijn niet opengesteld voor combinaties die deelnemen aan de internationale 2* en 4* rubrieken. 
De klasse Z en ZZ is alleen opengesteld voor combinaties die uitkomen voor een vereniging uit Overijssel. 

KNHS-reglement springen: Artikel 269 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 2 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Inschrijfgeld: € 12,50 per combinatie. 
Prijzen: € 120,00/ € 100,00/ € 70,00/ € 40,00/ € 30,00 en reglementaire volgprijzen 

van € 25,00 
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Donderdag 14 juni 2018 / Klasse ZZ / Aanvang 08:30 uur / Terrein II All Weather 
De klasse Z en ZZ zijn niet opengesteld voor combinaties die deelnemen aan de internationale 2* en 4* rubrieken. 
De klasse Z en ZZ is alleen opengesteld voor combinaties die uitkomen voor een vereniging uit Overijssel. 

KNHS-reglement springen: Artikel 274- 5.f 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 2 
Type rubriek: Twee fasen parcours nieuwe stijl. Beide fasen op strafpunten, tweede fase op 

tijd. 
Inschrijfgeld: € 13,50 per combinatie. 
Prijzen: € 150,00/ € 125,00/ € 100,00/ € 75,00/ € 50,00 en reglementaire volgprijzen 

van € 27,00 
 
Donderdag 14 juni 2018 / Klasse ZZ / Aanvang 11:00 uur / Terrein II All Weather 
De klasse Z en ZZ zijn niet opengesteld voor combinaties die deelnemen aan de internationale 2* en 4* rubrieken. 
De klasse Z en ZZ is alleen opengesteld voor combinaties die uitkomen voor een vereniging uit Overijssel. 

KNHS-reglement springen: Artikel 269 
Aantal paarden per ruiter: Maximaal 2 
Type rubriek: Progressief direct op tijd. 
Inschrijfgeld: € 13,50 per combinatie. 
Prijzen: € 150,00/ € 125,00/ € 100,00/ € 75,00/ € 50,00 en reglementaire volgprijzen 

van € 27,00 
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Erkenning reglementen 

1. Er zal gereden worden onder het KNHS Algemeen wedstrijdreglement & het KNHS 
disciplinereglement springen, voorzien van de eventueel vervolgens gepubliceerde wijzigingen daarop met 
toestemming van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). 
 

2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met de 
bepalingen van dit vraagprogramma en deze volledig te zullen respecteren. 

 
Aansprakelijkheidsuitsluiting 

3. Het bestuur van de Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren, de officials noch andere 
dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden 
en/of andere eigendommen van deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit 
ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. 
 

Doping-/Identificatiecontrole 
4. Er dient rekening mee te worden gehouden dat doping- en/of identificatiecontrole kan plaats vinden; met het 

deelnemen aan deze wedstrijden onderwerpt men zich automatisch aan de hiervoor geldende bepalingen in de 
van toepassing zijnde KNHS-reglementering. 
 

Gereed houden 
5. Deelnemers dienen zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang van de 

wedstrijdring.  
Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting door de jury van (verdere) deelname tot gevolg hebben. 
Startlijsten zullen worden gepubliceerd op www.csitwente.nl en op www.startlijsten.nl 
 

Prijzen 
6. De jury heeft de bevoegdheid prijzen in te houden. De jury beslist in de hoogste instantie. Tegen haar uitspraak 

is géén beroep mogelijk. In alle gevallen, waarin het oordeel van de jury niet uitsluitend is gebaseerd op een 
waardering van de verrichting van de deelnemer of diens paard, of in geval van vermeende foutieve toepassing 
van het reglement, kan de deelnemer of diens vertegenwoordiger een klacht indienen. 
 

Protesten 
7. Protesten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de KNHS vertegenwoordiger, met 

inachtname van de in art. 48 lid 5 van het Algemeen wedstrijdreglement van de KNHS opgenomen tijdlimieten. 
 

Overigen 
8. De Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren draagt zorg voor de aanwezigheid van 

(dier)geneeskundige hulp alsmede van een hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze 
functionarissen zijn de daaraan verbonden kosten voor de rekening van de betrokken deelnemer. Deze kosten 
dienen ter plaatse zonder uitstel contant te worden voldaan. 

9. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit vraagprogramma – in het geval van onvoorziene 
omstandigheden en/of bij constatering van een omissie – zo nodig te wijzigen en/of aan te vullen, dat in overleg 
met de KNHS c.q. met diens vertegenwoordiger ter plaatse. 

  

Algemene bepalingen 

http://www.csitwente.nl/
http://www.startlijsten.nl/
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Puntenregistratie 

1. Het betreft een wedstrijd in categorie 3; de resultaten van alle rubrieken zullen in aanmerking komen voor 
winst- en verliespuntenregistratie door de KNHS. 

 
Openstelling 

2. Aan de in art. 1 genoemde rubrieken mag worden deelgenomen door ruiters, behorende tot de KNHS. 
Opengesteld voor alle regio’s en provinciën. Voor de klasse Z en ZZ geldt dat de uitgeschreven rubrieken 
alleen zijn opengesteld voor combinaties die uitkomen voor een vereniging uit Overijssel. Het concours mag 
echter een uitzondering maken door het verstrekken van enkele Wildcards voor buitenlandse gastruiters. 

 
Inschrijving 

3. De inschrijving zal sluiten op 20 mei 2018 of zoveel eerder als het voor een bepaalde rubriek aangegeven 
maximum aantal combinaties zal zijn bereikt; inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst in 
behandeling genomen worden. 

4. Tijdens de rubrieken, opgenomen in dit vraagprogramma, mag een deelnemer hetzelfde paard slechts in 

één en dezelfde klasse uitbrengen, dus geen flexibel springen mogelijk; er mag bovendien niet 

horsconcours worden gestart. 
5. Combinaties die deelnemen aan de internationale 2* en 4* rubrieken tijdens CSI Twente, zijn uitgesloten 

van deelname aan de klasse Z en ZZ. 
6. Inschrijving dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 mei 2018 door middel van MijnKNHS.  
7. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden met secretariaat CSI Twente, Kyra 

Zwiers, breedtesport@csitwente.nl. Telefonische inschrijving is niet mogelijk. 
8. Bijschrijving na sluitingsdatum is mogelijk indien het programma dit toelaat, tegen betaling van € 2,50 

toeslag per combinatie. 
9. Het inschrijfgeld dient binnen 5 dagen na de inschrijving te worden voldaan onder vermelding van naam en 

rubrieknummer(s). Het verschuldigde inschrijfgeld kan gestort worden op: NL78RABO0115705198. Is het 
inschrijfgeld niet binnen dan wordt de inschrijving geannuleerd. 

10. In geval van het niet voldoen van deze vordering binnen de daartoe op de factuur van het CSI Twente 
aangegeven termijn zal de Incasso aan de afd. Reglementaire Zaken van de KNHS worden overgedragen. 

11. Op de aangegeven prijzengelden is de actuele Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. 
12. Het prijzengeld kan worden afgehaald bij het wedstrijdsecretariaat naast terrein III of zal worden uitgereikt 

tijdens de prijsuitreiking in de ring. 
13. Alvorens er tot uitbetaling van het prijzengeld zal worden overgegaan dient de deelnemer indien gevraagd 

een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort) en zijn/haar sofinummer over te leggen aan de 
dienstdoende secretariaat naast terrein III. (dit om misverstanden te voorkomen) 

14. De eerste 6 ruiters dienen zich in de ring op te stellen voor de prijsuitreiking, bij afwezigheid is het 
secretariaat bevoegd de gewonnen prijzen niet meer uit te keren. 

15. Indien er behoefte bestaat aan stalling en of overnachting, dan kan daarvoor gezorgd worden. Er is een 
nationale tent ter beschikking met een beperkt aantal boxen. De stallingskosten zijn voor 1 nacht € 80,-. 
Voor twee nachten zal dat € 130,- zijn en voor drie nachten € 160,-. Deze stalling voor paarden geldt van 
dinsdag 12 juni tot donderdag 14 juni 18.00 uur. Indien van drie nachten gebruik gemaakt wordt dan 
ontvangt u 1 baal zaagsel namens de organisatie gratis. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat breedtesport. breedtesport@csitwente.nl  

16. Indien er behoefte bestaat aan een overnachting kunt u gebruik maken van het Van der Valk Theaterhotel 
Almelo****. Van der Valk Theaterhotel is al jaren hét ruiterhotel van CSI Twente. Het hotel ligt op 5 
autominuten van de snelweg A1 en 15 autominuten van het concoursterrein.  Aan de rand van het 
centrum van Almelo gelegen, maar toch in het groen! Goed bereikbaar per auto en met het openbaar 
vervoer. Het hotel biedt u gratis WiFi, vernieuwd overdekt zwembad, sauna, Turks stoomcabine en 
fitnessfaciliteiten. Boek nu uw overnachting met voordeel door de actiecode “ALMCSI “ in te vullen via 

Bijzondere bepalingen 

mailto:breedtesport@csitwente.nl
mailto:breedtesport@csitwente.nl
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www.valkverrast.nl/acties. De kosten per nacht bedragen met de actiecode € 88,- (excl. ontbijt).Voor 
meer informatie kunt u ook contact opnemen met Annemiek Rutten, telefoonnummer: +31 546 80 30 00.  

http://www.valkverrast.nl/acties

