
 

SPELREGELS DUOSPRINGEN 

Op zaterdag 30 mei 2020 is er een showrubriek tijdens CH Oosterwolde. Tijdens deze showrubriek 
gaan duo’s tegen elkaar strijden. De showrubriek vindt plaats rond het middag uur. Dus geef je 
duo/team snel op of kom kijken naar dit spectaculaire spel! 
 
Duo samenstellen 

Een duo moet bestaan uit een ponycombinatie en een paardencombinatie. Beide combinaties 

moeten in bezit zijn van een KNHS Startpas. Dit in verband met alle vereiste vaccinaties en veiligheid 

van de combinatie. Daarnaast is het een vereiste dat beide combinaties starten in een uitgeschreven 

rubriek tijdens CH Oosterwolde 2020. Het maakt niet uit in welke discipline of op welke dag.  

Dus stel snel een duo samen die voldoet aan de eisen en ga voor de overwinning! (Beperkt ruimte) 

Speluitleg 

In de ring is aan beide zijden een starthok. In elk starthok staat één combinatie. Als eerste gaat de 

ponycombinatie van start. Deze combinatie moet hindernis 1 t/m 5 springen (70cm – 80 cm hoogte). 

Op het moment dat de pony combinatie over hindernis 5 is, rijdt de combinatie terug naar het 

starthok. Hier wordt de pony overgenomen door een begeleider en de ponyruiter/amazone rent naar 

het midden van de ring. Wanneer de ponyruiter/amazone het starthok uitrent, wordt de tijd gestart. 

Het is de bedoeling dat de ponyruiter/amazone zo snel mogelijk in het midden van de ring de bel 

luidt. Dit is het startsignaal voor de paardencombinatie. De paardencombinatie springt hindernis 6 

t/m 10 (100cm – 110cm). Na hindernis 10 rijdt de paardencombinatie terug naar het starthok, geeft 

het paard aan een begeleider en rent naar het midden van de ring om de bel nogmaals te luiden. Dit 

is direct het finish signaal.  

Taak van de ponycombinatie 

De ponycombinatie legt de hindernissen NIET af in tijd! Het is de bedoeling dat de ponycombinatie 

foutloos probeert te blijven en dus zo min mogelijk fouten maakt. Elke balk of weigering telt voor 4 

tijdstrafpunten. Deze worden opgeteld bij de tijd van de paardencombinatie.  De tijd voor de 

ponycombinatie start wanneer de ponyruiter/amazone uit het starthok rent. De afstand van het 

starthok naar de bel is WEL voor tijd. 

Taak van de paardencombinatie 

De paardencombinatie legt de hindernissen WEL in tijd af! Het is dus belangrijk dat deze combinatie 

hindernis 6 t/m 10 zo snel als mogelijk en op een veilige manier aflegt. Net zoals bij de 

ponycombinatie geldt ook elke balk of weigering van de paardencombinatie voor 4 tijdstrafpunten. 

De tijd start op het moment dat de ponyruiter/amazone het starthok uitrent richting de bel. De tijd 

loopt door tot het moment dat de paardenruiter/amazone de bel luidt. De tijdstrafpunten van beide 

combinaties worden bij de gereden tijd op geteld. De eindtijd beslist het klassement! 

Opgave 

Duo’s kunnen zich opgeven door middel van een aanmelding te sturen naar: 

paarden@choosterwolde.nl. In de aanmelding moeten de volgende gegevens staan: 

- DUO naam (teamnaam) 

- Naam ponyruiter/amazone & Naam paardenruiter/amazone 

- Naam pony & Naam paard 

- Uitgeschreven rubriek waaraan ponycombinatie & paardencombinatie deelneemt tijdens de 

reguliere wedstrijdrubrieken van CH Oosterwolde. 

*** Beperkt ruimte! 10 duo’s kunnen strijden voor de overwinning. VOL = VOL, dus geef snel op! 
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