
 

1. Tijdens de rubriek Bestgaand Fries Rijpaard is naast het 
disciplinereglement ook het veterinair reglement, het I & R reglement, 
het dopingreglement en het entingreglement van de KNHS van kracht.  
 
2. De paarden worden beoordeeld middels een protocol dat speciaal voor 
deze rubriek is ontwikkeld. 
 
3. Het beoordelingsformulier kent de volgende onderdelen: stap, draf, 
galop, gedragenheid en souplesse, algemene indruk (uitstraling, 
werkwilligheid, karakter bewegingsmechanisme, exterieur en effect van 
hulpen). 
 
4. Het maximaal te behalen aantal punten is 100. De puntentelling is als volgt samengesteld: stap (20) draf (20) 
galop (20) gedragenheid en souplesse (20) algemene indruk (20). 
 
5. De wedstrijd wordt verreden in een ring van 20 x 60 meter, waarbij twee combinaties tegelijkertijd zullen 
worden beoordeeld. 
 
6. De beoordeling de combinaties duurt ongeveer 10 minuten. 
 
7. De jury bestaat uit twee personen. 

8. Naast de jury is er een derde persoon bij de ring aanwezig die aangeeft wat de combinaties uit moeten 
voeren en de combinaties voorstelt. 

9. Er zijn vier rubrieken waarin de prijzen verdeeld worden: 

 Merries t/m 7 jaar 
 Merries vanaf 8 jaar 
 Hengsten/ruinen t/m 7 jaar 
 Hengsten/ruinen vanaf 8 jaar 

 
10. De winnaar is de combinatie met de hoogste score. Is er sprake van een gelijke stand, dan is het cijfer voor 
gedragenheid bepalend. Is er dan nog een gelijke stand dan is het cijfer voor de galop bepalend. Bij een gelijke 
stand daarna is er sprake van een overkamping. 

11. In de ochtend wordt de wedstrijd verreden, van elke rubriek gaan de twee combinaties met de hoogste 
scores door naar de finale. De finale wordt in de hoofd(spring)ring verreden. 

12. In de finale strijden de beste twee combinaties van elke rubriek om de eerste plaats.  

13. De winnaars van alle rubrieken strijden nog één keer tegen elkaar voor de titel: Bestgaand Fries Rijpaard CH 
Oranjewoud 2018. 

14. De deelnemers melden zich minimaal een half uur voor het starten bij het wedstrijdsecretariaat, daar liggen 
omroepformulieren die ingevuld moeten worden voor het starten.  

15. De paarden mogen tijdens de wedstrijd en finale geen bandages of andere beenbescherming dragen. 

16. Vlechten is toegestaan.  


