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Procedure wedstrijdkalender Regio Noord-Holland 2021 
 

1 Algemeen 
Dit document beschrijft de regelingen en richtlijnen voor het aanvragen van wedstrijden en het tot stand 
komen van de wedstrijdkalender van de Regio Noord-Holland. 

 
Waar in dit document wordt gesproken over sportaanbieder dan wordt bedoeld een KNHS- 
lidvereniging of een FNRS-vereniging met een wedstrijdnummer of een licentiehouder. 

 
2 Doorlooptijd 

Dit document heeft betrekking op de wedstrijdkalender 2021-2022.  
Met ingang van 2021 wordt de wedstrijdkalender gesplitst in een indoorkalender (oktober t/m maart) en 
een outdoorkalender (april t/m september). 
Omdat de wedstrijden voor oktober t/m december 2020 al vastgesteld zijn, start onze eerste 
indoorkalender met de eerste drie maanden van 2021 
Dat de wedstrijdkalender wordt opgedeeld in een indoor- en outdoorkalender betekent niet dat er geen 
outdoorwedstrijden gehouden mogen worden tijdens het indoorseizoen of geen indoorwedstrijden in het 
outdoorseizoen. 

 
3 Procedure vaststellen wedstrijdkalender 

Het wedstrijdsecretariaat van de Regio stuurt per mail de afspraken voor het aanvragen van wedstrijden 
naar alle sportaanbieders. Alle sportaanbieders mogen wedstrijden aanvragen. 

 

Het wedstrijdsecretariaat van de Regio zal een conceptwedstrijdkalender maken en eventuele knelpunten 
opnemen met de sportaanbieders. Het wedstrijdsecretariaat van de Regio zal de 
conceptwedstrijdkalender naar de sportaanbieders sturen. Zij hebben dan twee weken de tijd om 
eventuele wijzigingen aan te brengen 
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4 Data met de te nemen acties met betrekking tot de wedstrijdkalender 2021-2022 
Onderstaande data zijn de deadlines waarop uiterlijk een actie wordt verwacht van het Regiobestuur of de 
sportaanbieder: 
 
25 juli 2020 Wedstrijdsecretariaat van de Regio verstuurt de mail over de wedstrijdkalender 

2021 naar de sportaanbieders met uitleg over de procedure 

30 augustus 2020 Sportaanbieders moeten hun wedstrijden van januari t/m maart 2021 hebben 
ingevoerd op Mijn KNHS 

20 september 2020 Het wedstrijdsecretariaat van de regio heeft de concept indoorkalender 
gecontroleerd op knelpunten en heeft, indien nodig, contact opgenomen met de 
sportaanbieders 

De conceptkalender voor januari t/m maart 2021 is nu klaar 

4 oktober 2020 Dit is de laatste dag dat sportaanbieders wijzigingen aan mogen brengen in hun 
wedstrijden van januari t/m maart 2021 op Mijn KNHS 

5-9 oktober 2020 De KNHS zet de wedstrijden in concept waarna de sportaanbieders de wedstrijden 
verder in kunnen vullen. 

10 oktober 2020 De wedstrijdkalender januari t/m maart 2021 is nu definitief 

15 dec 2020 

    t/m 8 jan 2021 

In deze periode kunnen de sportaanbieders hun wedstrijden van april t/m 
september 2021 invoeren op Mijn KNHS 

31 januari 2021 Het wedstrijdsecretariaat van de regio heeft de concept outdoorkalender 
gecontroleerd op knelpunten en heeft, indien nodig, contact opgenomen met de 
sportaanbieders 

De conceptkalender voor april t/m september 2021 is nu klaar 

7 februari 2021 Dit is de laatste dag dat sportaanbieders wijzigingen aan mogen brengen in hun 
wedstrijden van april t/m september 2021 op Mijn KNHS 

8 - 14  februari 2021 De KNHS zet de wedstrijden in concept waarna de sportaanbieders de wedstrijden 
verder in kunnen vullen 

15 februari 2021 De wedstrijdkalender van april t/m september 2021 is nu definitief. 
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5 Diversen 

• Wedstrijden voor pony’s dienen altijd opengesteld te zijn voor alle categorieën te weten: A, B, C, D en E. 

• Een wedstrijddag is het etmaal waarin een wedstrijd of een gedeelte daarvan plaatsvindt, steeds 
eindigend om 24:00 uur. 

• Indien er door sportaanbieders in de reeds goedgekeurde wedstrijdkalender wedstrijden worden 
aangevraagd of wijzigingen worden doorgegeven zijn hier kosten aan verbonden. De kosten van een 
dergelijke wijziging bedraagt € 20,00. Na voldoening van dit bedrag aan de penningmeester van de Regio 
zal het Wedstrijdsecretariaat van de Regio de wijziging doorgeven aan de KNHS. De KNHS zal enkel een 
wedstrijd wijzigen of toevoegen als de regio hiervoor akkoord heeft gegeven. 

• Indien er door de sportaanbieder in de reeds goedgekeurde wedstrijdkalender een wedstrijd wordt 
afgelast zal dat door het wedstrijdsecretariaat van de Regio worden beoordeeld. De kosten van een 
afgelasting bedraagt € 20,00. 

• De sportaanbieders worden gestimuleerd om zowel voor de dressuur als voor het springen niet meer 
dan twee maal per wedstrijdkalenderjaar een zelfde jurylid uit te nodigen. Dit om enerzijds voor de 
deelnemers in de dressuur meer verscheidenheid in de beoordelingen te krijgen en anderzijds om zowel 
dressuur- als springofficials in de gelegenheid te stellen om voldoende “functiepunten” te behalen. 

• Bixiewedstrijden vallen buiten bovenstaande afspraken, maar dienen wel ingediend te worden in de 
procedure voor de vaststelling van de wedstrijdkalender. 

• Tijdens de Regiokampioenschappen mogen in de Regio geen andere wedstrijden gehouden 
worden in dezelfde discipline, dezelfde klassen en dezelfde categorie (paard/pony). 

• Afspraken over de invulling van selectiewedstrijden worden in een apart document vastgelegd en 
gepubliceerd op de website van de Regio. 

• Data regiokampioenschappen 2021: 
Indoor  

6-7 februari 2021 Dressuur pony’s in Middenmeer georganiseerd door de Wieringermeerruiters 

19-21 februari 2021 Dressuur paarden in Benningbroek georganiseerd door de Noorderkoggenruiters 

13-14 februari 2021 Springen paarden en pony’s in Barsingerhorn georganiseerd door Bucephales 

  

Outdoor nog niet bekend 

  

 


