
Reglement De heer en mevrouw Hoekstra Kür op muziek Competitie  

De wedstrijden waar de kür op muziek competitie verreden wordt zijn de volgende drie wedstrijden: 

Zondag 12 mei: stal De Hameren Vrouwenparochie 

Zaterdag 1 juni: CH Oranjewoud/Luxwoude 

Zondag 21 juli: CH St. Annaparochie 

Deelname aan de kür op muziek competitie is opengesteld voor L,M, Z en ZZ-Licht combinaties 

paarden  

1. Er zal gereden worden onder het Wedstrijdreglement van de KNHS, en de eventueel gepubliceerde 

wijzigingen daarvan, met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. 

Voor zover in dit reglement afwijkende bepalingen zijn opgenomen, dan gelden de bepalingen uit dit 

reglement. 

2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen 

met de bepalingen van dit reglement en met eventueel in het officieel KNHS-orgaan gepubliceerde 

wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop. 

3. De kür op muziek telt niet mee voor winstpunten. 

4. Opgave voor deelname aan de Kür op muziek competitie dient plaats te vinden vóór de 

sluitingsdatum van de eerste competitiewedstrijd. 

5. Tijdens de competitie mag men 1 paard of pony per klasse rijden. (max 25 deelnemers) 

6. Voor de pony combinaties geldt dat zij niet kunnen deelnemen aan de competitie. Per wedstrijd 

wordt een apart klassement voor de ponycombinaties opgemaakt. ( met eveneens prachtige prijzen 

te winnen) CH Oranjewoud is alleen opengesteld voor combinaties met een paard. 

7. De Kür op Muziek commissie stelt het klassement samen en maakt de uitslag bekend. 

8. Om deel te nemen aan de competitie dienen twee van de drie wedstrijden verreden te worden, 

waarvan in ieder geval CH St. Annaparochie. Deelnemers die niet aan de start verschijnen bij CH St. 

Annaparochie worden uitgesloten van deelname aan de competitie. 

9. Om deel te nemen aan de competitie dienen alle competitiewedstrijden in dezelfde klasse gereden 

te worden. 

10. Promotie mag plaatsvinden naar de eerst hogere klasse Individuele dressuur tussen de 

competitiewedstrijden.  Om deel te nemen aan de kür op muziek competitie mogen niet meer dan 

vijf winstpunten in de hogere klasse zijn behaald. Mocht toch sprake zijn van meer winstpunten dan 

mag wel gestart worden in de kür op muziek, echter wordt het resultaat in de competitie geschrapt.  

11. De eindstand van de competitie wordt bepaald aan de hand van de 2 hoogste resultaten (op 

plaatsingspunten) gereden tijdens de 3 wedstrijden van de Kür op muziek competitie. 

12. Mocht sprake zijn een ex aequo uitslag op basis van de regel benoemd onder punt 9, dan geeft 

het resultaat van de finalewedstrijd (CH st. Annaparochie) de doorslag. 

13. Inschrijfgeld kür op muziek € 15,- per wedstrijd. (pony’s € 12,50) 

14. Iedere competitiewedstrijd wordt een klassement opgemaakt.  



15. De kür op muziek commissie verzorgt de prijzen zowel voor de prijzen van de afzonderlijke 

competitiewedstrijden als voor finale competitieprijzen. Gewonnen prijzen kunnen niet geruild of 

gewisseld worden. 

16. Prijzen dienen tijdens de prijsuitreiking door de ruiter / amazone zelf opgehaald te worden. Zo 

niet, vervalt de prijs aan de organisatie. 

17. Prijsuitreiking te paard tijdens de finalewedstrijd, dit mag overigens omwille van de veiligheid wel 

een ander paard zijn dan waarmee deelgenomen is aan de wedstrijd. Bij het niet deelnemen aan de 

betreffende prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organiserende stichting of vereniging (art. 51). 

18. Het bestuur van de kür op muziek commissie, de officials en/of andere dienstdoende personen 

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of 

andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel schades voortvloeiende uit 

ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. Men neemt deel en is aanwezig op eigen risico. 

19. In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement 

van de KNHS, versie 2016, alsmede de daarop gepubliceerde wijzigingen, niet voorzien, beslist de kür 

op muziek commissie, in overleg met de federatievertegenwoordiger van de betrokken wedstrijd. 

20. Door het inschrijven voor de competitie accepteert de deelnemer de hierboven omschreven 

voorwaarden en het programma als zodanig. 

21. Aanleveren van de muziek kan op de wedstrijddag plaatsvinden op een goed werkende  CD. Voor 

aanvang van de wedstrijd is er gelegenheid om de werking van de muziekdrager te testen. 

Versie 2 april 2019 

 

Vragen of opmerkingen over dit reglement kunnen gesteld worden aan Elies Hoeksma via 

elies.edv@gmail.com. 


