
 
Verenigingsreglement 2022 

 

Het VHN verenigingsreglement voorziet in de beschrijving van onder andere de selectiecriteria 

voor de kampioenschappen en zaken die op de dagelijkse (wedstrijd-)gang van zaken betrekking 

hebben. Verder kunnen deze gezien worden als aanvulling op de statuten en het 

wedstrijdreglement van de Stichting Aangespannen Sport (SAS). Het verenigingsreglement wordt 

jaarlijks op de voorjaars ALV geactualiseerd en telkens voor een jaar bekrachtigd.  

 

Selectie criteria kampioenschappen en competities:  

Selectievoorwaarden kampioenschappen 2022  

Nationale of regionale startpas aanvragen. 

Voor 27 april 2022 dienen de rijdende leden via de website door te geven aan welke 

kampioenschappen men wil deelnemen. Hier dient men te melden wie met welke hackney aan 

welk kampioenschap (noord/zuid/nationaal) deelneemt. Dit geldt ook voor limiet hackney’s.  

• Regionaal competitie nieuwelingen finale Noord of Zuid  

• Regionaal enkelspan kleine maat Noord of Zuid  

• Regionaal dames Noord of Zuid  

• Nationaal enkelspan kleine maat  

• Nationaal enkelspan grote maat  

• Nationaal dames  

Ook voor de meerspannen aangeven aan welk kampioenschap men wil deelnemen, met dien 

verstande, dat de namen van de hackney’s nog niet bekend hoeven te zijn.  

• Regionaal tweespannen Noord of Zuid  

• Nationaal tweespannen  

• Nationaal tandems.  

• Maximaal 1 kampioenschap voor nationaal of regionaal  

• Om een kampioenschap te kunnen verrijden, is de volgende minimale opgave vereist:  

o Enkelspannen, incl. damesklasse, tenminste 5 combinaties  

o Meer- en langspannen tenminste 4 combinaties, bij onvoldoende opgave mag het bestuur van de 

vereniging aangeven of het kampioenschap verreden wordt en/of het kampioenschap wordt 

opengesteld (de leden moeten hiervan wel op de hoogte worden gesteld).  

• Zijn er te weinig inschrijvingen voor een kampioenschap, dan kan dit van te voren al gezien 

worden en wordt voor dat concours geen kampioenschap uitgeschreven.  

• Zijn er genoeg combinaties opgegeven maar komen er niet genoeg opdagen, dan gaat het 

kampioenschap toch door, ongeacht het aantal dat op dat moment in de ring verschijnt.  

• Na 27 april opgeven is niet mogelijk, met uitzondering van tussentijdse aankoop, dan geeft een 

rijder z.s.m. aan het secretariaat door aan welk kampioenschap men deel wil nemen. Deelname 

kan als aan de hierna beschreven selectievoorwaarden is voldaan.  

 

Selectiecriteria 2022  

• Enkelspannen: een combinatie dient aan 50% van de voorgaande wedstrijden te hebben 

deelgenomen en 60% geplaatst te zijn:  

o Ere-(open)klasse --- plaatsen 1 t/m 9  

o Limietklasse* --- plaatsen 1 t/m 3  

o Plaatsingen in een nieuwelingenklasse en/of competitierubrieken tellen niet mee. Maximaal 

mogen 5 deelnemers vanuit de limietklasse deelnemen aan een kampioenschap. Indien meer 

combinaties vanuit de limietklassen geselecteerd zouden zijn, worden de 5 combinaties met de 

meest behaalde winstpunten in dat seizoen toegelaten tot het kampioenschap.  



• Damesklasse: Een paard/pony moet aan 50% van de voorafgaande wedstrijden in de 

damesklasse in het betreffende kalenderjaar hebben deelgenomen.                                                    

• Tweespannen: Een rijder moet minimaal 2x deelgenomen hebben aan een tweespan rubriek 

regionaal, dan wel nationaal (afhankelijk van aan welk kampioenschap men deel wil nemen), 

waarvan minimaal 1 keer in dezelfde combinatie. Bij niet voldoende wedstrijden in dezelfde 

categorie voorafgaand aan het kampioenschap wordt het een open kampioenschap. Bij wegblijven 

van (een deel) van de ingeschreven combinaties, gaat het kampioenschap gewoon door. De 

wedstrijden, die voor deelname aan de kampioenschappen bepalend zijn, zijn de reguliere 

nationale en regionale concoursen, zie wedstrijdkalender 2022 op www.hackneyrijders.nl  

 

Nieuwelingencompetitie 2022  

Competitie nieuwelingen Noord/Zuid 2022. Een hackney moet minimaal 4 jaar en mag normaliter 

maximaal 6 jaar oud zijn. 2022 is hierop een uitzondering, omdat voorgaande jaren geen 

competitie verreden kon worden. Daarom is de maximum leeftijd voor 2022 vastgesteld op 7 jaar. 

Er worden 3 wedstrijden verreden, waarvan de 2 beste resultaten tellen, plus de finalewedstrijd 

telt mee voor de einduitslag. Mochten er na de finale 2 of meer hackney’s met een gelijk aantal 

punten geëindigd zijn, dan is de plaatsingsvolgorde in de finale uiteindelijk bepalend voor de 

eindrangschikking. Voorbeeld: hebben de hackney’s die op de 1e en 3e plaats staan in de 

finalewedstrijd in het eindklassement een gelijk aantal punten, dan is de pony die als eerste 

geplaatst is in de finale de winnaar van de competitie. Puntentelling per wedstrijd is: 1e plaats 10 

punten, 2e plaats 9 punten en zo verder.  

 

Competitievoorwaarden Nickery Boy Memorial  

Nickery Boy Memorial De prijs is aangeboden door familie Slui en is niet definitief te winnen. De 

deelname aan deze competitie is voorbehouden aan rijders in de regio Noord en gaat over 10 

wedstrijden, waarvan de beste 8 resultaten meetellen. 

Puntentelling: 1e plaats 10 punten 2e plaats 8 punten 3e plaats 7 punten 4e plaats 6 punten 5e 

plaats 5 punten 6e plaats 4 punten 7e plaats 3 punten 8e plaats 2 punten 9e plaats 1 punt  

 

Young Riders competitie  

Doelstelling is het organiseren van een competitie voor Young Riders. Door middel van deze 

competitie wordt het creëren van vernieuwing in de aangespannen hackneysport beoogd, ten 

behoeve van publiek, rijders en wedstrijdorganisaties. Tevens wordt met deze rijders als 

doelgroep getracht de continuïteit van de aangespannen hackneysport op langere termijn te 

bevorderen.  

 

Reglement & beoordeling  

Algemeen  

1. De deelnemers dienen lid te zijn van de VHN en worden als Young Rider aangemerkt vanaf 1 

januari in het jaar waarin zij de 14-jarige leeftijd zullen bereiken tot en met 31 december van het 

jaar waarin zij de 21-jarige leeftijd hebben bereikt.  

2. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijvaardigheidsbewijs van de SAS en te 

kunnen aantonen dat zij over een geldige AVP-verzekering beschikken; zij mogen ten hoogste vijf 

jaar aan de competitie voor Young Riders deelnemen, dan wel totdat ze tweemaal de competitie 

voor Young Riders hebben gewonnen. Moeten we dit er in houden of vrijgeven?  

3. Er zal gereden worden onder de meest recente versie van de SAS reglementen.  

4. Door te starten in de YR competitie geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van - en in te 

stemmen met de SAS reglementering en met de bepalingen van dit verenigingsreglement en deze 

te zullen respecteren.  

5. De beoordeling geschiedt overeenkomstig de inhoud van het SAS reglement. De jury 

beoordeelt bovendien de wijze van rijden. Bij een gelijke prestatie van de hackney zal de jury ook 

extra rekening houden met de wijze van rijden bij het bepalen van de plaatsing.  



 

Kleding  

6. Een lid van de jury beoordeelt de stijl van rijden, de kleding van de deelnemer én van diens 

groom, als ook de algemene indruk. Daartoe zal er één afzonderlijke prijs per rubriek beschikbaar 

worden gesteld.  

7. Deelnemers hebben enige vrijheid om - rekening houdend met de hieronder in art.8 omschreven 

aanvullende voorwaarden - vernieuwende elementen in de reglementair voorgeschreven kleding 

door te voeren.  

8. Voorwaarden kleding: 'tenue de ville' is het uitgangspunt en daarop mag door de rijder binnen 

redelijke grenzen naar eigen inzicht worden gevarieerd, voor zover het geheel onderscheidend 

doch stijlvol is. Het dragen van een bolhoed en/of van een schootkleed wordt niet aanbevolen. Het 

hoofd van de rijder dient bedekt te zijn door een - v.w.b. de kleur en type - bij het gekozen tenue 

passend hoofddeksel. Bovendien dienen er bijpassende handschoenen te worden gedragen. De 

kleding van de groom dient - bij voorkeur - te worden aangepast aan het type kleding gedragen 

door de betreffende deelnemer.  

 

Paard/pony  

9. Het staat de Young Rider vrij om te starten met welke hackney uit welke klasse dan ook, met 

dien verstande dat hij/zij op diezelfde dag NIET mag uitkomen in een andere rubriek met die 

hackney op datzelfde concours. 

 

Opzet  

10. De competitierubrieken zullen bij voorkeur worden verreden tijdens wedstrijden waar zowel 

deelnemers afkomstig uit categorie nationaal en regionaal aanwezig zijn. De competitie is open 

voor deelnemers afkomstig uit beide categorieën.  

11. Een Young Rider mag met verschillende hackney’s aan de competitie deelnemen. De 

competitiepunten worden geregistreerd op naam van de rijder.  

12. Young Riders die zich aanmelden ná de start van de competitie kunnen deelnemen aan de 

competitiewedstrijden voor zover er nog startplaatsen op de betreffende competitiewedstrijden 

beschikbaar zijn of komen (maximaal 15 deelnemers).  

13. Aan de finale mag uitsluitend worden deelgenomen met een hackney waarmee de betreffende 

Young Rider gedurende het lopende seizoen aan tenminste één van de competitiewedstrijden heeft 

deelgenomen.  

14. Er zullen minimaal vijf wedstrijden en een afzonderlijke finalewedstrijd worden verreden. De 

competitiewedstrijden zullen - onder het voorbehoud van wijzigingen - worden verreden in: Nog 

te bepalen 

 

Wedstrijdverloop  

15. De startvolgorde wordt door middel van loting per competitiewedstrijd bepaald. De 

deelnemende Young Riders komen afzonderlijk binnen en worden daarbij door de oproeper aan 

het publiek voorgesteld. Daartoe wordt er door iedere deelnemer een korte CV opgesteld.  

16. De deelnemers dienen er zorg voor te dragen dat hun CV tenminste 1 week voor de eerste 

competitiewedstrijd bij het VHN-bestuur is aangeleverd.  

17. Na het reguliere gedeelte van de wedstrijd worden de deelnemers opgesteld, vervolgens kan 

de jury besluiten tot een standshow voor de hackney’s die voorlopig als eerste, tweede en derde 

enz. zijn opgesteld, of tot overrijden van een nader door de jury te bepalen aantal hackney’s, 

waarna de definitieve plaatsing volgt.  

18. Tijdens de prijsuitreiking geeft één van de dienstdoende juryleden voor de stijlprijs een 

toelichting op de gemaakte keuze.  

 



Slotbepalingen  

Het bestuur van de VHN behoudt zich het recht voor om dit reglement - in het geval van 

onvoorziene omstandigheden en/of bij constatering van een omissie - tussentijds te wijzigen en/of 

aan te vullen in het belang van het welzijn van dier en mens, zulks in overleg met de SAS 

vertegenwoordiger/juryvoorzitter ter plaatse tijdens de betreffende wedstrijd, die tot deze 

competitie behoort.  

In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement en/of van het wedstrijdreglement van de 

SAS niet voorzien, dan wel in alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de 

uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bijkomende uitleg van de van toepassing zijnde 

regel - naar de opvatting van het VHN bestuur en/of naar de opvatting van de SAS 

vertegenwoordiger/juryvoorzitter tijdens een competitiewedstrijd - zou resulteren in een 

overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist het SAS bestuur, in overleg met het bestuur van de 

VHN.  

 

Competitievoorwaarden Young Riders  

- Startgerechtigd in de finale van de Young Riders competitie zijn de 15 hoogst geplaatsten. De 

overige Young Riders komen op de reservelijst.  

- De beste vier resultaten behaald tijdens de competitiewedstrijden zijn bepalend voor de 

tussenstand. Indien twee of meer deelnemers met een gelijk aantal punten op de laatste plaats die 

nog recht geeft op deelname aan de finale, zijn geëindigd, is het totaal aantal behaalde punten van 

de laatste 2 competitiewedstrijden waaraan door de betreffende Young Rider is deelgenomen, 

doorslaggevend. Is ook dat aantal punten gelijk dan gelden de plaatsingspunten voor de laatste 

wedstrijd waaraan door de betreffende Young Rider is deelgenomen.  

- Om aan de finalewedstrijd te mogen deelnemen dient een Young Rider tenminste aan vier 

competitiewedstrijden te hebben deelgenomen.  

- De winnaar van de competitie is diegene die het hoogste aantal punten heeft behaald, berekend 

over de competitiewedstrijden en de finale. Hierbij geldt dat de beste vier resultaten uit de 

competitie en de plaatsing in de finale tellen voor de vaststelling van het eindklassement van de 

competitie.  

- Indien er deelnemers zijn die in het eindklassement van de competitie een gelijk aantal punten 

hebben behaald, is het in de finale behaalde resultaat doorslaggevend voor de eindrangschikking.  

 

Taken en bevoegdheden bestuur:  

In samenspraak met de SAS stelt het bestuur, of een vertegenwoordiger hiervan, in het voorjaar de 

indeling van de juryleden vast. 

  

Boete toekenning:  

Rijders die zich hebben opgegeven voor een concours en (om welke reden dan ook) niet (kunnen) 

starten, dienen zich uiterlijk 48 uur van tevoren af te melden. Gebeurt dit drie keer niet tijdig, dan 

zal er een boete opgelegd worden van € 10,- voor elke rubriek waarvoor men zich heeft 

ingeschreven. Meldt een rijder zich drie keer helemaal niet af, dan zal een boete van € 25,- per 

ingeschreven rubriek worden opgelegd. Vertrekt een rijders na één of enkele rubrieken gereden te 

hebben zonder geldige reden, dan zal dat aangemerkt worden als één keer niet tijdig afmelden!  

Rijders die wel de baan in rijden, maar zich niet op het dienstdoende dagsecretariaat gemeld 

hebben, zal de toegang tot de baan ontzegd worden. Niet aanmelden bij het secretariaat betekent 

dus niet starten!  

 

Wagennummers:  

Een lid krijgt (al dan niet in overleg) een wagennummer toegekend. Zolang hij of zij lid is van de 

vereniging is dit het vaste nummer van het betreffende lid, ook al mocht hij of zij gedurende een 

aantal jaren niet actief deelnemen. Zodra een lid het lidmaatschap heeft beëindigd, vervalt na 5 



jaar dit nummer als zijn of haar vaste nummer en kan het nummer door het bestuur opnieuw 

uitgegeven worden aan een nieuw lid.  

 

SAS reglementen:  

Alle voor dit seizoen relevante reglementen van de SAS zijn op de VHN website in te zien. 

Tenminste voor aanvang van het wedstrijdseizoen zullen hier de bijgewerkte laatste versies te 

vinden zijn. Zie www.hackneyrijders.nl  

http://www.hackneyrijders.nl/

