
 
 
 
 
 
 

 
RSV de Cavalieren organiseert jaarlijks enkele onderlinge wedstrijden waarbij wisselbekers 
worden uitgereikt. De reglementen per competitie/beker worden in dit document uitgelegd. 
 
Reglement Clubkampioenschap.  
Het clubkampioenschap is een competitie onder rijdende ponyleden (t/m 18 jaar oud) welke 
bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Oefenavonden (clublessen) 
• 3 Onderlinge dressuurwedstrijden (dressuur beker pony’s) 
• 1 Springwedstrijd tijdens de Wielbraek (Wielbraek Trofee) 

 
Algemene bepalingen: 
De dressuurwedstrijden en springwedstrijd dienen met dezelfde pony gereden te worden. 
Tijdens de oefenavonden kan ook een andere pony gekozen worden. Mocht de combinatie 
gedurende het jaar ophouden te bestaan (door bijvoorbeeld verkoop of blessure van de 
pony), dan kan het clubkampioenschap vervolgd worden met een andere pony. 
De uitslag van het clubkampioenschap wordt alleen opgemaakt onder leden van RSV de 
Cavalieren.  
De winnaar van het clubkampioenschap ontvangt een wisselbeker. Daarnaast wordt aan alle 
ponyclubleden die hebben deelgenomen aan het clubkampioenschap een prijs in natura 
beschikbaar gesteld. Zowel de wisselbeker als de prijzen in natura worden tijdens de laatste 
onderlinge wedstrijd (Wielbraek) uitgereikt.  
 
Puntentelling: 
Per oefenavond waaraan wordt deelgenomen ontvangt het ponylid 4 punten.  
Bij de 3 onderlinge dressuurwedstrijden en de springwedstrijd ontvangt de eerst geplaatste 
combinatie het puntenaantal van het aantal deelnemers (exclusief introducees). Vervolgens 
daalt het puntenaantal per plaats met 1 punt. Degene met het hoogste puntenaantal is de 
pony clubkampioen. 

 
 

Reglement Wethouder van Gorp bokaal 
Tijdens de Wielbraek wordt de 3e onderlinge dressuurwedstrijd gereden. Deze wedstrijd telt 
mee voor zowel het overall clubkampioenschap voor de pony’s, de Dressuurbeker pony’s als 
voor de Wal Versteijnen bokaal voor de paarden. Daarnaast wordt voor de wedstrijd zelf een 
klassement opgemaakt voor zowel de paarden als de pony’s. Middels een overkamping 
tussen de dagwinnaar bij de paarden en de dagwinnaar bij de pony’s wordt de winnaar van 
de Wethouder van Gorp bokaal bepaald. 



 
Algemene bepalingen: 
De uitslag voor de Wethouder van Gorp bokaal wordt alleen opgemaakt onder leden van 
RSV de Cavalieren. Introduceés kunnen wel meerijden voor de daguitslag, maar doen niet 
mee om de Wethouder van Gorp bokaal. Indien een introducee wint bij de eerste proef, rijdt 
het eerstvolgende lid van RSV de Cavalieren de overkamping.  
Indien 1 ruiter/amazone met meerdere paarden/pony’s meedoet aan de Wethouder van 
Gorp bokaal, dient voor aanvang van de wedstrijd aangegeven te worden welke combinatie 
telt voor de bokaal.  
Per paard/pony mogen maximaal 2 ruiters/amazones meedoen aan de Wethouder van Gorp 
bokaal.  
Startpashouders rijden in de klasse waarin ze conform KNHS reglement dienen te starten. 
Combinaties die niet in wedstrijd verband uitkomen, rijden in de hoogste 
gemeenschappelijke klasse, rekening houdend met de leeftijd van paard/pony. Indien 5 jaar 
niet is deelgenomen aan KNHS wedstrijden vervalt de klassering. 
Voor de wedstrijd wordt de KNHS dressuurproef van de betreffende maand verreden. Voor 
de overkamping tussen de winnaar van de paarden en de winnaar van de pony’s wordt 
eveneens de KNHS dressuurproef van de maand verreden, ieder in eigen klasse. 
 

 
Reglement Wielbraek trofee 
Tijdens de Wielbraek wordt naast de 3e onderlinge dressuurwedstrijd voor paarden en 
pony’s ook een springwedstrijd voor paarden en pony’s verreden.  
 
Algemene bepalingen: 
De springwedstrijd wordt gereden conform KNHS reglement m.u.v. de overkamping die over 
het gehele parcours gaat. 
Bij de springwedstrijd wordt voor zowel de paarden als de pony’s een klassement 
opgemaakt. Daarna wordt tijdens een overkamping tussen de winnaar van de paarden en de 
winnaar bij de pony’s de winnaar van de Wielbraek trofee bepaald. De overkamping gaat op 
de eigen hoogte per combinatie over het volledige parcours en meteen op tijd. 
 
De uitslag voor de Wielbraek Trofee wordt alleen opgemaakt onder leden van RSV de 
Cavalieren. Introduceés kunnen wel meerijden voor de daguitslag, maar doen niet mee om 
de Wielbraek Trofee. Indien een introducee wint bij het eerste parcours, rijdt het 
eerstvolgende lid van RSV de Cavalieren de overkamping.  
Indien 1 ruiter/amazone met meerdere paarden/pony’s meedoet aan de Wielbraek Trofee, 
dient voor aanvang van de wedstrijd aangegeven te worden welke combinatie telt voor de 
Trofee. 
Per paard/pony mogen maximaal 2 ruiters/amazones meedoen aan de Wielbraek Trofee. 
Startpashouders rijden in de klasse waarin ze conform KNHS reglement dienen te starten. 
Combinaties die niet in wedstrijd verband uitkomen maar wel mee springen, hebben het 
recht BB te starten. Mocht een ruiter/amazone er voor kiezen nog lager te springen dan BB, 



wordt dit gezien als een oefenronde en telt de deelname niet mee voor het 
clubkampioenschap en de Wielbraek trofee.  
 
 

 
Reglement Wal Versteijnen bokaal 
Jaarlijks worden in totaal 3 onderlinge dressuurwedstrijden voor zowel pony’s als paarden 
verreden. Bij de paarden wordt over deze 3 wedstrijden een klassement opgemaakt. Aan de 
winnaar van dit klassement wordt tijdens De Wielbraek de Wal Versteijnen wisselbokaal 
uitgereikt.  
 
Algemene bepalingen: 
De uitslag voor de Wal Versteijnen bokaal wordt alleen opgemaakt onder leden van RSV de 
Cavalieren. Bij de uitslag per onderlinge wedstrijd worden introduceés wel meegenomen. 
Indien met meerdere paarden aan de deze competitie deelgenomen wil worden, moet voor 
aanvang van de competitie aangeven welke combinatie voor de bokaal rijdt. 
Startpashouders rijden in de klasse waarin ze conform KNHS reglement dienen te starten. 
Combinaties die niet in wedstrijd verband uitkomen, rijden in de hoogste 
gemeenschappelijke klasse, rekening houdend met de leeftijd van het paard. Indien 5 jaar 
niet is deelgenomen aan KNHS wedstrijden vervalt de klassering. 
Mocht de combinatie gedurende het jaar ophouden te bestaan (door bijvoorbeeld verkoop 
of blessure van het paard), dan mag de competitie vervolgd worden met een ander paard. 
Indien de combinatie tijdens de competitie in takt blijft mag er niet gewisseld worden. 
 
Puntentelling: 
Bij de 3 onderlinge dressuur wedstrijden ontvangt de eerst geplaatste 1 punt, nr 2 ontvangt 
2 punten etc., exclusief introduceés. De combinatie die over de 3 wedstrijden het minst 
aantal punten heeft is winnaar van de Wal Versteijnen bokaal.  
 
 
Reglement Dressuurbeker pony’s 
Jaarlijks worden in totaal 3 onderlinge dressuurwedstrijden voor zowel pony’s als paarden 
verreden. Bij de pony’s wordt over deze 3 wedstrijden een klassement opgemaakt. Aan de 
winnaar wordt tijdens De Wielbraek de Dressuurbeker pony’s uitgereikt.  
 
Algemene bepalingen: 
Het klassement voor de Dressuurbeker pony’s wordt alleen opgemaakt onder leden van RSV 
de Cavalieren. Bij de uitslag per onderlinge wedstrijd worden introduceés wel meegenomen. 
Indien met meerdere pony’s aan de deze competitie deelgenomen wil worden, moet voor 
aanvang van de competitie aangeven welke combinatie voor de bokaal rijdt. 
Startpashouders rijden in de klasse waarin ze conform KNHS reglement dienen te starten. 
Combinaties die niet in wedstrijd verband uitkomen, rijden in de hoogste 
gemeenschappelijke klasse, rekening houdend met de leeftijd van de pony. Indien 5 jaar niet 
is deelgenomen aan KNHS wedstrijden vervalt de klassering. 



Mocht de combinatie gedurende het jaar ophouden te bestaan (door bijvoorbeeld verkoop 
of blessure van de pony), dan mag de competitie vervolgd worden met een andere pony. 
Indien de combinatie tijdens de competitie in takt blijft mag er niet gewisseld worden. 
 
Puntentelling: 
Bij de 3 onderlinge dressuur wedstrijden ontvangt de eerst geplaatste 1 punt, nr 2 ontvangt 
2 punten etc., exclusief introduceés. De combinatie die over de 3 wedstrijden het minst 
aantal punten heeft is winnaar van de Dressuurbeker pony’s.  
 
 

 


