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1. Inleiding 

R.S.V. De Cavalieren Berkel-Enschot organiseert elk jaar enkele onderlinge wedstrijden die 

onderdeel uitmaken van competities die vaak stammen uit decennia oude tradities. 

In dit document zijn de afspraken rondom deze competities vastgelegd. 

Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur van R.S.V. De Cavalieren. 

 

Overzicht competities en uitreikingen bokalen: 

- Jeugdkampioen (Wisselbeker Jeugdkampioen + prijs in natura) 

- Overall kampioen dressuur paarden (Wal Versteijnen Wisselbokaal) 

- Overall kampioen dressuur pony’s (Wisselbeker Dressuur Pony’s)  

- Clubkampioen dressuur (Wethouder van Gorp Wisselbokaal) 

- Clubkampioen springen (Wielbraek Wisseltrofee) 

 



R.S.V. de Cavalieren | Berkel-Enschot | www.cavalieren.nl 
2 

 

De uitreiking van de Wisselbeker voor de Jeugdkampioen (+ prijzen in natura), Wal 

Versteijnen Wisselbokaal, Wisselbeker Dressuur Pony’s en Wethouder van Gorp Wisselbokaal 

vinden plaats tijdens het Clubkampioenschap Dressuur (derde onderlinge wedstrijd). De 

uitreiking van de Wielbraek Wisseltrofee wordt gehouden tijdens het clubkampioenschap 

springen. 

 

Voor alle onderlinge kampioenschappen geldt dat de wisselbekers vanaf het moment van 

uitreiken in bezit blijven van de kampioen tot aan de volgende uitreiking in het 

daaropvolgende jaar. Een wisselbeker komt nooit definitief in het bezit van een kampioen, de 

naam van de kampioen en paard/pony worden gegraveerd op de beker. 
 
 
2. Jeugdkampioen 

De strijd om de titel Jeugdkampioen (seizoen yyyy/yyyy) is een competitie onder leden t/m 

18 jaar (juniorlid) die op een pony rijden, welke bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Clublessen dressuur 

- Clublessen springen  

- 3 onderlinge dressuurwedstrijden 

- 1 onderlinge springwedstrijd  

- Alle overige clubactiviteiten zoals sinterklaasavond, Teerdag, ruiterkamp, buitenrit, etc.  

- Taken op de vrijwilligerslijst  

 

Voor alle bovengenoemde activiteiten kan een juniorlid punten verdienen. Degene met het 

hoogste puntenaantal wordt uitgeroepen tot Jeugdkampioen en ontvangt de Wisselbeker 

Jeugdkampioen. Daarnaast worden er voor alle juniorleden (met pony) die hebben 

deelgenomen aan de competitie prijzen in natura beschikbaar gesteld.  
 
2.1 Algemene bepalingen Jeugdkampioen: 

- Het is niet verplicht om aan alle onderdelen mee te doen om in aanmerking te komen 

voor de titel Jeugdkampioen. 

- Enkel een combinatie komt in aanmerking voor het Jeugdkampioenschap. Dat 

betekent dat er met dezelfde pony gereden dient te worden wanneer een lid zowel 

dressuur- als springwedstrijden. Dus met pony A zowel dressuur en/of 

springwedstrijden, maar niet met pony A dressuurwedstrijd en met pony B 

springwedstrijd. Tijdens de clublessen maakt het niet uit met welke pony 

deelgenomen wordt.  

- Indien de combinatie gedurende het jaar ophoudt te bestaan (door bijvoorbeeld 

verkoop of langdurige blessure van de pony), dan kan de competitie vervolgd worden 

met een andere pony. 

- De uitslag van de competitie wordt alleen opgemaakt onder leden van R.S.V. de 

Cavalieren.  
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2.2 Puntentelling:  

- Clublessen:  

o Per clubles (dressuur en springen) waaraan het juniorlid deelneemt: 4 punten.  

- Onderlinge wedstrijden:  

o Bij de drie 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 (Dus bij 20 deelnemers exclusief introducees, krijgt de combinatie op de 

eerste plaats 20 punten, op de tweede plaats 19 punten, etc.).  

- Clubactiviteiten:  

o Per clubactiviteit waaraan het juniorlid deelneemt: 1 punt 

- Vrijwilligerstaken:  

o Per taak van de vrijwilligerslijst die het juniorlid uitvoert: 4  punten 
 
 
3. Overall Kampioen Dressuur Paarden: 

Jaarlijks worden er drie onderlinge dressuurwedstrijden georganiseerd welke meetellen in 

deze competitie. De Overall Kampioen Dressuur Paarden ontvangt de Wal Versteijnen 

wisselbokaal. 

 

3.1 Algemene bepalingen dressuur: 

- Het klassement wordt alleen opgemaakt onder leden van R.S.V. de Cavalieren. 

Introducees kunnen wel meerijden voor de daguitslag, maar doen niet mee aan de 

competitie.  

- De dressuurwedstrijden dienen met hetzelfde paard gereden te worden om in 

aanmerking te komen voor het overall kampioenschap.  

- Startpashouders rijden in de klasse waarin ze conform KNHS reglement dienen te 

starten (of hoger). Combinaties die niet in wedstrijd verband uitkomen, rijden in de 

hoogste gemeenschappelijke klasse, rekening houdend met de leeftijd van het paard. 

Indien vijf jaar niet is deelgenomen aan KNHS wedstrijden vervalt de klassering. 

- Tijdens de wedstrijden worden de KNHS dressuurproef van de betreffende maand 

verreden. 

 

3.2 Puntentelling: 

- Bij de onderlinge dressuurwedstrijden ontvangt de eerst geplaatste combinatie 1 

punt, nr 2 ontvangt 2 punten enz., exclusief introducees. 

- De combinatie die over 2 van de 3 wedstrijden het minst aantal punten heeft behaald 

wordt uitgeroepen tot Overall Kampioen Dressuur Paarden.  

- Bij ex-aequo is de laatste wedstrijd doorslaggevend. 
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4. Overall Kampioen Dressuur Pony’s  

Jaarlijks worden er drie onderlinge dressuurwedstrijden georganiseerd welke meetellen in 

deze competitie. De Overall Kampioen Dressuur Pony’s ontvangt de Dressuurbeker Pony’s.  

 

4.1 Algemene bepalingen dressuur: 

- Het klassement wordt alleen opgemaakt onder leden van R.S.V. de Cavalieren. 

Introducees kunnen wel meerijden voor de daguitslag, maar doen niet mee aan de 

competitie.  

- De dressuurwedstrijden dienen met dezelfde pony gereden te worden om in 

aanmerking te komen voor het overall kampioenschap. 

- Startpashouders rijden in de klasse waarin ze conform KNHS reglement dienen te 

starten (of hoger). Combinaties die niet in wedstrijd verband uitkomen, rijden in de 

hoogste gemeenschappelijke klasse, rekening houdend met de leeftijd van pony. 

Indien vijf jaar niet is deelgenomen aan KNHS wedstrijden vervalt de klassering. 

- Tijdens de wedstrijden worden de KNHS dressuurproef van de betreffende maand 

verreden. 

 

4.2 Puntentelling: 

- Bij de onderlinge dressuurwedstrijden ontvangt de eerst geplaatste combinatie 1 

punt, nr 2 ontvangt 2 punten enz., exclusief introducees. 

- De combinatie die over 2 van de 3 wedstrijden het minst aantal punten heeft wordt 

uitgeroepen tot Overall Kampioen Dressuur Pony’s.  

- Bij ex-aequo is de laatste wedstrijd doorslaggevend. 
 
 
5. Clubkampioen Dressuur  

Het Clubkampioenschap Dressuur wordt gehouden tijdens de derde onderlinge 

dressuurwedstrijd (september). De dagwinnaar van de paarden en de dagwinnaar van de 

pony’s rijden tegen elkaar in de overkamping. De overkamping wordt beoordeeld door twee 

jury’s. De winnaar van de overkamping wordt uitgeroepen tot Clubkampioen Dressuur en 

ontvangt de Wethouder van Gorp Bokaal.  

 

5.1 Algemene bepalingen Clubkampioenschap Dressuur: 

- Het klassement wordt alleen opgemaakt onder leden van R.S.V. de Cavalieren. 

Introducees kunnen wel meerijden voor de daguitslag, maar doen niet mee aan het 

clubkampioenschap.  

- 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 

vijf jaar niet is deelgenomen aan KNHS wedstrijden vervalt de klassering. 
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- De KNHS dressuurproef van de betreffende maand wordt verreden tijdens de 

wedstrijden 

- Indien een introducee wint bij de eerste proef, rijdt het eerstvolgende lid van R.S.V. de 

Cavalieren de overkamping. 

- Indien één ruiter/amazone met meerdere paarden/pony’s meedoet aan het 

clubkampioenschap, dient voor aanvang van de wedstrijd aangegeven te worden 

welke combinatie telt voor het clubkampioenschap. 

- Per paard/pony mogen maximaal twee ruiters/amazones meedoen aan het 

clubkampioenschap dressuur.  

- Tijdens de overkamping wordt de KNHS dressuurproef van de maand verreden, ieder 

in eigen klasse. 

 

5.2 Puntentelling: 

- De combinatie die in de overkamping het meeste aantal punten heeft behaald over 

twee jury’s wordt uitgeroepen tot clubkampioenschap dressuur . 

- Bij ex-aequo is de uitslag van de hoofdjury bij C doorslaggevend. 
 

 

6. Clubkampioen Springen 

Het Clubkampioenschap Springen wordt gehouden tijdens de Wielbraek springwedstrijd. 

Voorafgaand aan deze onderlinge springwedstrijd worden er minimaal vier springlessen 

gegeven door een gediplomeerd instructeur. Deze lessen zijn bedoeld om iedereen een goed 

inzicht te geven in wat een parcours rijden inhoudt en dit op een zo veilig mogelijke manier 

te leren. De dagwinnaar van de paarden en de dagwinnaar van de pony’s rijden tegen elkaar 

in de overkamping. De winnaar van de overkamping wordt uitgeroepen tot Clubkampioen 

Springen en ontvangt de Wielbraek Trofee.  

 

6.1 Algemene bepalingen Springen + Clubkampioenschap: 

- Om de veiligheid te waarborgen mag er aan het clubkampioenschap worden 

deelgenomen als een combinatie: 

o minimaal twee van de vier springlessen heeft gevolgd, of 

o een winstpunt in het BB springen heeft gehaald, of 

o een geldige KNHS startpas heeft en uitkomt op springwedstrijden. 

- De hoogte die gesprongen wordt tijdens het clubkampioenschap: 

o Startpashouders rijden de hoogte (klasse) waarin ze conform KNHS reglement 

dienen te starten.  

o Combinaties die niet in wedstrijd verband uitkomen maar wel twee van de vier 

lessen hebben gevolgd, komen uit in de klasse BB 

o Mocht een ruiter/amazone ervoor kiezen lager te springen, wordt dit gezien 

als een oefenronde en telt de deelname niet mee voor het clubkampioenschap 

maar wordt het en HC ronde.  
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- Alle klassen (dus niet alleen de klasse B) worden op stijl verreden, beoordeeld door 

een officiële jury. Hiermee wordt het belang van het correct en veilig rijden van een 

springparcours voorop gesteld. Bovendien maakt dit het mogelijk om een klassement 

van de verschillende klassen in handicap op te maken.  

- Overige bepalingen conform KNHS reglement. 

- De overkamping wordt verreden over het gehele parcours op eigen hoogte en 

wederom door de jury beoordeeld op stijl.  

- Indien één ruiter/amazone met meerdere paarden/pony’s meedoet aan het 

clubkampioenschap, dient voor aanvang van de wedstrijd aangegeven te worden 

welke combinatie telt voor het clubkampioenschap.  

- Per paard/pony mogen maximaal twee ruiters/amazones meedoen aan het 

clubkampioenschap.  

 

6.2 Puntentelling: 

- De combinatie die in de overkamping het minste aantal strafpunten heeft binnen de 

gestelde tijd én het hoogste aantal stijlpunten heeft behaald wordt uitgeroepen tot 

Clubkampioen Springen. Bij ex-aequo telt de snelste tijd. 
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