
 

Lutjewinkel, 5 november 2022 

 

Geacht verenigingslid, 

Deze zomer heeft de KNHS een campagne gestart om meer toezichthouders te werven. Hiervoor 

boden zij een opleiding aan die 65 euro kost. 

Inmiddels is de opleiding gestart, wellicht u zelf ook al! 

Om te stimuleren dat in de Regio Noord-Holland voldoende toezichthouders (met name in de 

discipline dressuur) zullen komen en blijven, heeft het bestuur van de Regio besloten om leden van 

onze regio die met een succesvol resultaat - m.a.w. die ‘slagen’ voor deze opleiding, te sponsoren in 

de kosten.  

Daarnaast heeft de Regio de mogelijkheden verkend om in het voorjaar van 2023 met een eigen 

groep te starten bij de KNHS. Bij voldoende interesse is de KNHS namelijk bereid om voor onze regio 

een aanvullende selectie en opleiding te verzorgen. Deze opleiding bestaat net als de huidige uit 

maximaal 5 avonden (waarvan 2 online) en stagelopen.  

Daartoe bieden wij u de twee volgende mogelijkheden: 

1. U hebt zich aangemeld en bent ook toegelaten tot de opleiding. Nadat u de opleiding 

succesvol heeft afgerond laat u dit weten aan de regio via email 

(secretaris@knhsnoordholland.nl) met aangehecht bewijs van slagen, uw volledige naam, 

woonplaats en rekeningnummer. 

2. U hebt interesse om in de toekomst deel te nemen aan de opleiding tot toezichthouder en u 

ook actief in te zetten in onze regio. U hebt daar de juiste achtergrond voor en bent 

minimaal 6 x per jaar inzetbaar. Leest u svp de bijlage goed door. Graag verzoeken wij u aan 

te melden via de volgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPcjQhtVAORlhzaMSatWm__F9YziRcpZPoCh7

TpV7Vllu7BA/viewform?usp=sf_link  

U kunt zich tot 2 december 2022 aanmelden!  

Er zijn maximaal 80 plaatsen beschikbaar.  

 

In de bijlage A treft u de informatie aan over de opleiding en deelname, zoals door de KNHS 

afgelopen zomer gepubliceerd met de eisen voor toelating tot de cursus.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar 

secretaris@knhsnoordholland.nl 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het Regiobestuur KNHS Regio Noord-Holland  
  
 
Michael Broertjes 
Voorzitter  
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BIJLAGE A: KNHS publicatie zomer 2022 - DE OPLEIDING TOT TOEZICHTHOUDER 

 

Ben jij een groot liefhebber van de dressuursport? Draag jij paardenwelzijn actief een warm hart 

toe? Én heb jij uitstekende gespreksvaardigheden? Dan zoeken wij jou als toezichthouder! De 

KNHS wil namelijk het enthousiaste team van toezichthouders vergroten, lees snel verder voor 

meer informatie. 

Paardenwelzijn is niet alleen belangrijk om zo goed mogelijk voor je paard te zorgen en dus zo lang 

mogelijk samen met je paard plezier te hebben, maar zorgt ook voor begrip van mensen buiten de 

paardenwereld. Op deze manier creëren we meer draagvlak voor onze sport. Natuurlijk is 

paardenwelzijn daarom één van de speerpunten van de KNHS. 

 

Eén van de maatregelen om paardenwelzijn te waarborgen is het voor KNHS-wedstrijdorganisaties 

verplicht stellen van een toezichthouder op het voorterrein, daarom zijn wij op zoek naar een 

aanvulling op ons toezichthouderteam. 

 

Als toezichthouder heb je een heel belangrijke rol, je bent er voor zowel ruiter als paard. Je let niet 

alleen op het welzijn van het paard, maar ondersteunt de ruiter ook in zijn rol hierin. Daarnaast zijn 

fairplay, veiligheid en natuurlijk de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming van belang. 

Je staat letterlijk en figuurlijk ‘je mannetje’ tussen de deelnemers en paarden op het voorterrein. 

 

Hier komt best veel bij kijken, jouw aanwezigheid op het voorterrein heeft vooral een preventieve 

werking, maar op het moment dat er zaken (dreigen) te gebeuren waarbij welzijn en fairplay in het 

geding komen, wordt er van jou verwacht dat je actie onderneemt. Een blik kan vaak al genoeg zijn 

en anders is een kort, veelal informatief, gesprek met de ruiter of amazone vaak al voldoende. 

 

JOUW TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Goed toezicht zorgt voor het waarborgen van paardenwelzijn en een sportief wedstrijdverloop. Het 

voorkomt dat er zaken gebeuren die niet zijn toegestaan of die gevaarlijke situaties opleveren. Als er 

iets dreigt mis te gaan, grijp jij in. 

Jij let op de volgende zaken; 

• Correcte optoming 

• Correct gebruik van het harnachement 

• Gebruik van toegelaten hulpmiddelen 

• Regelmatigheid van het paard 

• Gedrag van de deelnemer richting het paard en andere mensen op het wedstrijdterrein 

• Correcte wijze van rijden 

• Het in orde zijn van de wedstrijddocumenten 
 
Als toezichthouder heb je de bevoegdheid om ruiters in bepaalde gevallen uit te sluiten of een 

officiële waarschuwing te geven, uiteraard volgens de geldende procedures en rapportages. 



 

 
JOUW PROFIEL 
 

• Jij draagt paardenwelzijn en eerlijke sport een warm hart toe en bent bereid om op het 
moment dat deze zaken in het geding komen hierop op de juiste wijze actie te ondernemen. 

• Jij hebt goede communicatieve skills en bent in staat om ruiters en amazones op een 
vriendelijke manier te benaderen en aan te spreken waar nodig. 

• Jij bent benaderbaar en legt makkelijk contact 

• Jij staat stevig in je schoenen 

• Jij bent een ambassadeur van de KNHS 

• Je bent in staat om conform protocol te werken 

• Jij bent minimaal 21 jaar 
 
 
DE OPLEIDING TOT TOEZICHTHOUDER 

Om toezichthouder te kunnen worden heb je kennis nodig van de het goed gaande paard, correct 

paardrijden, harnachement, optoming, reglementen en procedures. Om jou helemaal klaar te 

stomen voor je taak als toezichthouder hebben we een complete opleiding ontwikkeld waarin we 

naast bovenstaande punten, je ook opleiden om goede communicatieve vaardigheden te 

ontwikkelen om in gesprek te gaan met ruiters en amazones en hoe je om kunt gaan met weerstand. 

We hebben een regulier en een verkort traject voor de opleiding toezichthouder. Jouw achtergrond 

en ervaring in de sport bepaalt in welke opleiding je kan instromen. Naar aanleiding van je 

aanmelding met motivatie en sportieve achtergrond nemen wij contact met je op om samen te 

bekijken welk traject bij jou past. Het reguliere traject omvat 4 á 5 avonden theorie en een stage. 

 

Wij staan als KNHS achter je en zorgen dat je goed gefaciliteerd wordt om je taak te kunnen doen. 

  

OVERIGE INFORMATIE 

Als je als vrijwilliger of official werkzaamheden verricht voor de KNHS of voor een KNHS-vereniging, 

dan is de vrijwilligersregeling van toepassing. Klik hier voor meer informatie.  

Het actief zijn als toezichthouder (official) betekent ook een verplichting ten aanzien van de inzet en 

het op peil houden van de deskundigheid. Dit is/wordt vastgelegd in het licentiereglement 2023. 

Voor meer informatie over het licentiereglement klik hier.  

 

 

https://www.knhs.nl/officials/vergoeding-voor-vrijwilligers/
https://www.knhs.nl/officials/licentie-voor-officials-2020/

