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3-4 maart  2018 
 

Dressuur paard 
ZZ-Zwaar - Lichte Tour - Junioren – Young 
Riders –  U25 - Zware Tour 

Accommodatie: 
Nationaal Hippisch Centrum 
De Beek 125 
3852 PL Ermelo 

Secretariaat: KNHS-Afdeling Evenementen 

Tel: 0577 – 408 390 

E-mail: eventmanagement@knhs.nl 

Wedstrijdnummer(s):  
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Kampioenschappen 
 
Voor alle kampioenschappen kan de handicapregeling conform artikel 5 van het Algemeen 
Wedstrijdreglement worden toegepast. Dat wil zeggen dat klassen in handicap kunnen worden 
verreden. De verdeling van de kampioenschappen en het eventueel toepassen van de 
handicapregeling zal bekend gemaakt worden via de startlijst van dit kampioenschap. 
 

Individuele dressuur 
 
Individuele dressuur 
Voor afvaardiging naar de KNHS-Indoorkampioenschappen in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour 
geldt dat de combinatie een minimum gemiddelde score van 60% moet hebben behaald over de twee 
meetellende proeven voor afvaardiging naar het kampioenschap. Voor de Junioren, Young Riders, 
U25 en Zware Tour is er een vrije inschrijving. Dit verloopt via Mijn KNHS. Deelnemers aan de Zware 
Tour kampioenschappen moeten minimaal 69% behaald hebben. Deelnemers aan de U25 
kampioenschappen  moeten minimaal 65% behaald hebben in een Grand Prix 16-25 proef. 
Deelnemers aan de Young Riders kampioenschappen moeten minimaal 67% hebben behaald in de 
Landenproef. Deelnemers aan de Junioren kampioenschappen moeten minimaal 67% hebben 
behaald in de Landenproef. Deze percentages moeten zijn behaald in het jaar voorafgaand aan de 
sluitingsdatum van inschrijving. De KNHS behoudt zich het recht voor deze bij te stellen. Het 
klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. 
 
Afmetingen wedstrijdring:  20 x 60 m 
 
Inschrijfgeld per combinatie Klasse ZZ-Zwaar:  € 22,50 
Inschrijfgeld per combinatie Klasse Lichte Tour:  € 22,50 
Inschrijfgeld per combinatie Klasse Junioren:  € 22,50 
Inschrijfgeld per combinatie Klasse Young Riders: € 22,50 
Inschrijfgeld per combinatie Klasse U25:  € 22,50 
Inschrijfgeld per combinatie Klasse Zware Tour:  € 22,50 
 
 
Prijzen paarden klasse ZZ-Zwaar: €275,-, €225,-, €175,-, €125,-, €75,-, volgpr. € 45,- 
Prijzen paarden klasse Lichte Tour: €275,-, €225,-, €175,-, €125,-, €75,-, volgpr. € 45,- 
Prijzen paarden klasse Junioren: €275,-, €225,-, €175,-, €125,-, €75,-, volgpr. € 45,- 
Prijzen paarden klasse Young Riders: €275,-, €225,-, €175,-, €125,-, €75,-, volgpr. € 45,- 
Prijzen paarden klasse U25:  €275,-, €225,-, €175,-, €125,-, €75,-, volgpr. € 45,- 
Prijzen paarden klasse Zware Tour: €275,-, €225,-, €175,-, €125,-, €75,-, volgpr. € 45,- 
 
Prijzen worden niet per rubriek uitgereikt, maar over het gehele kampioenschap. 
Voor alle kampioenschapsrubrieken geldt dat de nummers 1 t/m 3 worden gehuldigd. Overige prijzen 
worden uitgereikt aan de hoogst geplaatste combinaties per klasse op basis van de 1 op 4 regel, 
uitgaande van het aantal deelnemers in de eerste rubriek.  
 
Prijsuitreiking van de 3 beste combinaties is te paard, overige prijswinnaars kunnen hun prijs ophalen 
bij het secretariaat. Prijzen vervallen aan de organisatie indien deze niet op de voorgeschreven wijze, 
tijdstip en plaats in ontvangst worden genomen. 
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Klasse ZZ-Zwaar  

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen, proef 38 en de Kür op muziek. 

 Het behaalde resultaat van de eerste proef komt voor puntenregistratie in aanmerking. 

 Door alle deelnemers (totaal 16 combinaties) wordt de eerste proef gereden en de beste  
8 deelnemende combinaties  rijden een Kür op muziek. In geval van ex-aequo klassering om de 
laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de Kür, worden alle op deze plaats 
geklasseerde combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de Kür. 

 De startvolgorde van het eerste onderdeel wordt bepaald door middel van loting. 

 De startvolgorde van het tweede onderdeel wordt bepaald door middel van loting in twee groepen. 
De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De hoogst geplaatste 4 combinaties loten 
om startplaats 5, 6, 7 en 8. 

 Kampioen is de combinatie met het hoogst gemiddelde totaalpercentage over beide onderdelen. 

 In geval van ex-aequo klassering in het eindklassement is de score in de Kür op muziek 
doorslaggevend. Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de 
voorzitter van de jury voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan 
wordt er gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het 
protocol van alle juryleden in de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van 
de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek.  

 Proeven: Eerste onderdeel:  proef 38, uit het hoofd rijden. 
Tweede onderdeel: Kür op muziek niveau Young Riders en ZZ-Zwaar (website KNHS), uit het 
hoofd te rijden.   

 Aan de KNHS-kampioenschappen ZZ-Zwaar mag een deelnemer slechts met één paard 
deelnemen. 

 
 

Klasse Lichte Tour  

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen, proef Prix St. Georges en de Kür op 
muziek. 

 Het behaalde resultaat van de eerste proef komt voor puntenregistratie in aanmerking. 

 Door alle deelnemers, totaal 20 combinaties, wordt de eerste proef gereden en de 8 hoogst 
geplaatste combinaties rijden een Kür op muziek. In geval van ex-aequo klassering om de laatste 
plaats die nog recht geeft op deelname aan de Kür, worden alle op deze plaats geklasseerde 
combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de Kür. 

 De startvolgorde van het eerste onderdeel wordt bepaald door middel van loting.  

 De startvolgorde van het tweede onderdeel wordt bepaald door middel van loting in twee groepen. 
De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De hoogst geplaatste 4 combinaties loten 
om startplaats 5, 6, 7 en 8.  

 Kampioen is de combinatie met het hoogst gemiddelde totaalpercentage over beide proeven. 

 In geval van ex-aequo klassering in het eindklassement is de score in de Kür op muziek 
doorslaggevend. Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de 
voorzitter van de jury voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan 
wordt er gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het 
protocol van alle juryleden in de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van 
de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek. 

 Proeven: Eerste onderdeel: proef Prix St Georges (website KNHS), uit het hoofd te rijden. 
Tweede onderdeel: Kür op muziek niveau Intermediaire I (website KNHS),uit het hoofd te rijden. 

 Aan de KNHS-kampioenschappen Lichte Tour mag een deelnemer slechts met één paard 
deelnemen. 
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Klasse Junioren  

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen, de Landenproef (Team Test) (website 
KNHS) en de Kür op muziek Junioren (website KNHS). 

 Door alle deelnemers, wordt de eerste proef gereden en de 8 hoogst geplaatste combinaties rijden 
een Kür op muziek. In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht geeft op 
deelname aan de Kür, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid 
gesteld te starten in de Kür. 

 De startvolgorde van het eerste onderdeel wordt bepaald door middel van loting.  

 De startvolgorde van het tweede onderdeel wordt bepaald door middel van loting in twee groepen. 
De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De hoogst geplaatste 4 combinaties loten 
om startplaats 5, 6, 7 en 8. 

 Kampioen is de combinatie met het hoogst gemiddelde totaalpercentage over beide proeven. 

 In geval van ex-aequo klassering is de score in de Kür op muziek doorslaggevend. Valt er dan nog 
geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury voor de Kür 
op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar de 
totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden in 
de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, 
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek. 

 Proeven: Eerste onderdeel: proef Team Test, (KNHS website), uit het hoofd te rijden.  
Tweede onderdeel Kür Junioren, (KNHS website), uit het hoofd te rijden. 

 Aan de eerste proef  mag een deelnemer met maximaal twee paarden deelnemen. Aan het laatste 
onderdeel van dit kampioenschap mag slechts met één paard worden deelgenomen. De 
deelnemer mag kiezen met welk paard wordt gestart, als beide paarden geselecteerd zijn voor het 
laatste onderdeel. 

 

Klasse Young Riders  

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen, de Landenproef (Team test) (website 
KNHS) en de Kür op muziek Young Riders (website KNHS).  

 Door alle deelnemers, wordt de eerste proef gereden en de 8 hoogst geplaatste combinaties rijden 
een Kür op muziek. In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht geeft op 
deelname aan de Kür, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid 
gesteld te starten in de Kür. 

 De startvolgorde van het eerste onderdeel wordt bepaald door middel van loting.  

 De startvolgorde van het tweede onderdeel wordt bepaald door middel van loting in twee groepen. 
De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De hoogst geplaatste 4 combinaties loten 
om startplaats 5, 6, 7 en 8. 

 Kampioen is de combinatie met het hoogst gemiddelde totaalpercentage over beide proeven. 

 In geval van ex-aequo klassering is de score in de Kür op muziek doorslaggevend. Valt er dan nog 
geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury voor de Kür 
op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar de 
totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden in 
de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, 
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek.  

 Proeven: Eerste onderdeel: proef Team Test (KNHS website), beide uit het hoofd te rijden. 
Tweede onderdeel: Kür Young Riders, (website KNHS), uit het hoofd te rijden. 

 Aan de eerste proef  mag een deelnemer met maximaal twee paarden deelnemen. Aan het laatste 
onderdeel van dit kampioenschap mag slechts met één paard worden deelgenomen. De 
deelnemer mag kiezen met welk paard wordt gestart, als beide paarden geselecteerd zijn voor het 
laatste onderdeel. 
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Klasse U25  

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen, proef Grand Prix 16-25 (website KNHS) 
en de Kür op muziek (website KNHS). 

 Door alle deelnemers, wordt de eerste proef gereden en de 8 hoogst geplaatste combinaties rijden 
een Kür op muziek. In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht geeft op 
deelname aan de Kür, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties in de gelegenheid 
gesteld te starten in de Kür. 

 De startvolgorde van het eerste onderdeel wordt bepaald door middel van loting.  

 De startvolgorde van het tweede onderdeel wordt bepaald door middel van loting in twee groepen. 
De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De hoogst geplaatste 4 combinaties loten 
om startplaats 5, 6, 7 en 8. 

 Kampioen is de combinatie met het hoogst gemiddelde totaalpercentage over beide proeven. 

 In geval van ex-aequo klassering is de score in de Kür op muziek doorslaggevend. Valt er dan nog 
geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury voor de Kür 
op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar de 
totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden in 
de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, 
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek. 

 Proeven: Eerste onderdeel: proef Grand Prix 16-25, (KNHS website), uit het hoofd te rijden. 
Tweede onderdeel Kür Grand Prix (KNHS website), uit het hoofd te rijden. 

 Aan de KNHS-kampioenschappen U25 mag een deelnemer slechts met één paard deelnemen. 
 
 

Klasse Zware Tour  

 Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen, proef Grand Prix (website KNHS) en de 
Kür op muziek Grand Prix (website KNHS). 

 Door alle deelnemers wordt de eerste proef gereden en de 8 hoogst geplaatste combinaties over 
deze proef rijden een Kür op muziek in de finale. In geval van ex-aequo klassering om de laatste 
plaats die nog recht geeft op deelname aan de finale, worden alle op deze plaats geklasseerde 
combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de finale. De behaalde resultaten van alleen de 
eerste proef komen voor puntenregistratie in aanmerking. 

 De startvolgorde van het eerste onderdeel wordt bepaald door middel van loting. 

 De startvolgorde van het tweede onderdeel wordt bepaald door middel van loting in twee groepen. 
De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De hoogst geplaatste 4 combinaties loten 
om startplaats 5, 6, 7, 8. 

 Kampioen is de combinatie met het hoogste gemiddelde totaalpercentage over beide onderdelen. 

 In geval van ex-aequo klassering is de score in de Kür op muziek doorslaggevend. Valt er dan nog 
geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury voor de Kür 
op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar de 
totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden in 
de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, 
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek. 

 Proeven: Eerste onderdeel: proef Grand Prix (website KNHS).  
Tweede onderdeel: Kür op muziek niveau Grand Prix (website KNHS). 

 In de Zware Tour mag een deelnemer met maximaal twee paarden deelnemen. Aan het laatste 
onderdeel van dit kampioenschap mag slechts met één paard worden deelgenomen. De 
deelnemer mag kiezen met welk paard wordt gestart, als beide paarden geselecteerd zijn voor het 
laatste onderdeel. 
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Belangrijke informatie 
 

Inschrijven 

 
De deelnemer schrijft zich via Mijn KNHS in voor het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar en Lichte Tour. 
De eindstand geeft weer welke deelnemers afgevaardigd worden naar het KNHS Kampioenschap. Als 
alle controles op startgerechtigdheid gebeurd zijn, wordt de status van de combinaties die mogen 
starten op ‘Definitief’ gezet. Reservecombinaties worden op status ‘Wachtlijst’ gezet. Als een 
combinatie van de wachtlijst wordt ingezet, ontvangt hij/zij persoonlijk bericht en wordt de status van 
zijn/haar inschrijving aangepast naar ‘Definitief’. 
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inschrijving. Combinaties die zich inschrijven terwijl 
ze niet geselecteerd zijn, worden ‘Afgewezen’. Combinaties die na controle niet startgerechtigd blijken 
te zijn, krijgen persoonlijk bericht en worden daarna op ‘Afgewezen’ gezet.  
 
Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden kan door schriftelijk contact op te nemen met het 
wedstrijdsecretariaat via afmelding@knhs.nl.  
 
Voor de Junioren, Young Riders, U25 en Zware Tour is er een vrije inschrijving. Dit verloopt via  
Mijn KNHS. Deelnemers aan de Zware Tour kampioenschappen moeten minimaal 69% behaald 
hebben in de Grand Prix in het jaar voor inschrijving. Deelnemers aan de U25 kampioenschappen 
moeten minimaal 65% behaald hebben in een Grand Prix 16-25 proef in het jaar voor inschrijving. 
Deelnemers aan de Junioren kampioenschappen moeten  minimaal 67% hebben behaald in de 
Landenproef in het jaar voor inschrijving. Deelnemers aan de Young Riders kampioenschappen 
moeten minimaal 67% hebben behaald in de Landenproef in het jaar voor inschrijving.  
 
 
Sluitingsdatum inschrijven: 10 dagen voorafgaande aan de eerste dag van het betreffende 

kampioenschap 
Wijzigingen doorgeven tot: 48 uur (2 dagen) voor aanvang van de eerste dag van het 

kampioenschap. 
Startlijst gepubliceerd vanaf: maandag voorafgaand aan het kampioenschap. 
 
Het inschrijfgeld dient achteraf per bank voldaan te worden. De juiste bankgegevens zullen in de 
uitnodiging toegestuurd worden aan de ruiters die definitief zijn voor de Indoorkampioenschappen. 
 
Deelnemers die zich te laat inschrijven en/of te laat betalen, betalen € 5,- opslag per combinatie. 
 
Reservecombinaties kunnen/zullen tot 48 uur (2 dagen) voor aanvang van de eerste 
kampioenschapsrubriek worden opgeroepen. 
 
 

Dagindeling 
 
Zie www.knhsindoorkampioenschappen.nl 
 
  

mailto:afmelding@knhs.nl
http://www.knhsindoorkampioenschappen.n/
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Kampioenschapsreglement Indoor 2018 

 
Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de Nederlandse en 
KNHS-kampioenschappen voor paarden klassen ZZ-Zwaar t/m Zware Tour, alsmede de 
kampioenschappen voor Junioren, Young Riders en U25. De voorwaarden zijn aanvullingen/ 
afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen. 
 
Op de kampioenschappen worden de volgende kampioenschappen verreden: 
 
Outdoor paarden KNHS-kampioenschap: 
 

 ZZ-Zwaar 
 Lichte Tour 
  

Outdoor paarden Nederlands kampioenschap: 
 

 Junioren 
 Young Riders 
 U25 
 Zware Tour 
  

Indoor paarden KNHS-kampioenschap: 
 

 ZZ-Zwaar 
 Lichte Tour 
 Junioren 
 Young Riders 
 U25 
 Zware Tour 
  

Algemene Bepalingen 

 
1.  Deelname aantal paarden 
Aan selectiewedstrijden mag een deelnemer aan de discipline dressuur met maximaal vier paarden 
deelnemen. 
 
2.  Deelname klasse / rubriek 
Een deelnemende combinatie dient op alle selectiewedstrijden te starten in de klasse waarin de 
combinatie startgerechtigd is. Een deelnemende combinatie dient op het KNHS/ Nederlands 
Kampioenschap te starten in de klasse waarin de combinatie zich geselecteerd heeft. 
 
3.  Startgerechtigheid 
Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan de laatste selectiewedstrijd is niet 
toegestaan. Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor 
reglementaire, onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op 
de kampioenschappen. Met uitzondering van combinaties welke verplicht moeten degraderen. 
 
Na de laatste selectiewedstrijd mag een combinatie promoveren naar een hogere klasse met behoud 
van startgerechtigdheid in de klasse waarin de combinatie wordt afgevaardigd naar het KNHS-
kampioenschap of Nederlands Kampioenschap. Een combinatie mag tijdens selectiewedstrijden en 
KNHS-kampioenschappen slechts in 1 klasse uitkomen. Per seizoen dient een combinatie te kiezen 
aan welk kampioenschap wordt deelgenomen. Wanneer een combinatie heeft deelgenomen aan 
selectiewedstrijden Subtop of aan selectiewedstrijden in de regio en/of regiokampioenschappen is het  
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niet meer toegestaan om deel te nemen aan de kampioenschappen voor Junioren of Young Riders 
datzelfde seizoen. Wanneer een combinatie heeft deelgenomen aan een kampioenschap Junioren of 
Young Riders is het voor die combinatie niet toegestaan deel te nemen aan selectiewedstrijden 
Subtop of aan selectiewedstrijden in de regio en/of aan het regiokampioenschap. Een combinatie mag 
tijdens de selectiewedstrijden en het KNHS-kampioenschap alléén uitkomen in de hoogste klasse 
waarin/ het hoogste niveau waarop de combinatie in het lopende seizoen voorafgaand aan het KNHS-
kampioenschap uitgekomen is. 
 
4.  Onreglementair starten 
Wanneer blijkt dat een deelnemer onreglementair heeft deelgenomen aan een KNHS-kampioenschap 
en/of Nederlands Kampioenschap, zal de KNHS de deelnemer per overtreding (administratief 
verzuim) een administratieve heffing opleggen zoals vermeld in de Wedstrijdtarievenlijst. Tevens wordt 
het resultaat van het betreffende KNHS-kampioenschap en/of Nederlands Kampioenschap door de 
KNHS geschrapt (dat betekent inleveren “titel”) en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen 
vervallen aan de wedstrijdorganisatie. 
 
5.  Per paard één ruiter in dezelfde discipline 
Op Regio-, KNHS- en Nederlandse Kampioenschappen mag een paard slechts door één deelnemer 
in het lopende seizoen in dezelfde discipline worden gestart. Lopende seizoen; d.w.z. voor de 
outdoorkampioenschappen op of na 1 april en voor de indoorkampioenschappen op of na 1 oktober. 
 
6.  Wildcards 
Het bestuur van de KNHS kan besluiten tot het geven van wildcards voor deelname aan de 
kampioenschappen indien de betreffende combinatie op verzoek van de bondscoach deelneemt aan 
een internationale wedstrijd of andere wedstrijd in het kader van de voorbereiding op Europese en/of 
Wereldkampioenschappen. Een wildcard kan uitsluitend worden verstrekt voor deelname aan dezelfde 
discipline als waaraan men tijdens de betreffende internationale wedstrijd of voorbereidingswedstrijd 
heeft deelgenomen. 
 
7.  Startverbod 
Wanneer een combinatie zich heeft geselecteerd voor de KNHS-kampioenschappen en/of 
Nederlandse Kampioenschappen, is deze combinatie ook gehouden om op het desbetreffende KNHS-
kampioenschap en/of Nederlands Kampioenschap te starten. Het verkiezen van een andere wedstrijd 
(in binnen en/of buitenland) op de dag van dat KNHS-kampioenschap en/of Nederlands 
Kampioenschap, is om deze reden niet toegestaan. Voor deelnemers, die zich hebben geselecteerd 
voor de KNHS-kampioenschappen en/of Nederlandse Kampioenschappen, geldt vanwege het 
voorgaande op de dag van het desbetreffende KNHS-kampioenschap en/of Nederlands 
Kampioenschap dan ook een startverbod voor elke andere wedstrijd behoudens overmacht situaties, 
dit ter beoordeling van de KNHS.  
Wanneer achteraf blijkt dat een daartoe geselecteerde deelnemer op de dag van het desbetreffende 
KNHS-kampioenschap en/of Nederlands Kampioenschap niet is gestart, maar op die dag aan een 
andere wedstrijd heeft deelgenomen, kan hiervan opgave worden gedaan bij de Aanklager van de 
KNHS. Het behaalde resultaat wordt geschrapt en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen 
vervallen aan de wedstrijdorganisatie. 
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KNHS-kampioenschappen outdoor 
 

1. Tot dit kampioenschap worden gerekend de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour 
2. In de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour mag een deelnemer met twee paarden deelnemen. 

Aan het laatste onderdeel van het kampioenschap mag een deelnemer slechts met één paard 
deelnemen. 

3. De laatste selectiewedstrijden kunnen worden gehouden tenminste 2 weken voorafgaand aan 
het tijdstip van de kampioenschappen voor de betreffende rubriek en niet meer dan 6 weken 

4. De startgerechtigdheidscontrole op de inschrijving voor het KNHS-kampioenschap geschiedt 
via de KNHS. 

 
 

Nederlandse Kampioenschappen Outdoor 

 
1. Tot dit kampioenschap worden gerekend Junioren, Young Riders, U25 en Zware 

Tour (Grand Prix). 
2. Aan het Nederlands kampioenschap Junioren en Young Riders en U25 mag een deelnemer 

met twee paarden deelnemen. In het laatste onderdeel mag slechts met 1 paard per 
deelnemer worden gestart. 

3. Aan het Nederlands kampioenschap Senioren (Zware Tour) mag een deelnemer met drie 
paarden deelnemen. Aan het laatste onderdeel mag slechts met 1 paard per deelnemer 
worden gestart. 

 
 

KNHS-Kampioenschappen Indoor 

 
1. Hiertoe worden gerekend de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour, Junioren, Young Riders, U25 en 

Zware Tour. 
2. Aan de KNHS-kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour mag een deelnemer per klasse 

slechts met één paard deelnemen 
In de Zware Tour (Grand Prix), U25, Young Riders en Junioren mag een deelnemer met 
maximaal twee paarden deelnemen. Aan het laatste onderdeel van dit kampioenschap mag 
slechts met één paard worden deelgenomen. 

3. De laatste selectiewedstrijden kunnen worden gehouden tenminste 2 weken voorafgaand aan 
het tijdstip van de kampioenschappen voor de betreffende rubriek en niet meer dan 6 weken 
voorafgaand aan het KNHS- Kampioenschap voor de betreffende rubriek. 
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Selectieprocedure 

 
1. Voor de dressuur klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour kan men zich selecteren 

via de drie selectiewedstrijden. 
2. Nadere bepalingen omtrent de selectieprocedure zijn opgenomen in het Vraagprogramma 

voor de selectiewedstrijden. 
3. Voor deelname aan het NK geldt een minimum score voor de desbetreffende combinatie van 

67% behaald tijdens een landenproef Junioren, 67% behaald tijdens een Landenproef Young 
Riders. Voor deelname aan het NK Zware Tour (Grand Prix) is een minimum score van 69% 
vereist. Voor het NK en KNHS kampioenschap U25 geldt een percentage van 65% behaald in 
de GP16-25. De genoemde percentages moeten behaald zijn in het jaar voorafgaand aan de 
sluitingsdatum van inschrijving voor het kampioenschap. Mocht het aantal combinaties door 
de procentuele beperking te weinig of teveel zijn, dan heeft de organisatie het recht om het 
percentage respectievelijk te verlagen of te verhogen tot een acceptabel aantal deelnemende 
combinaties bereikt is. De bondscoach kan in overleg met de KNHS de te behalen 
percentages voor Senioren, Young Riders, Junioren en U25 naar boven/beneden bijstellen 
t/m de definitieve sluitingsdatum. 

4. Voor afvaardiging naar de KNHS-kampioenschappen outdoor in de klassen ZZ-Zwaar en 
Lichte Tour geldt dat de combinatie een minimum score van 60% behaald moet hebben 
tijdens een selectiewedstrijd .  
Voor afvaardiging naar de KNHS-kampioenschappen indoor in de klassen ZZ-Zwaar en 
Lichte Tour geldt dat de combinatie een minimum gemiddelde score van 60% moet hebben 
behaald over de twee meetellende proeven voor afvaardiging naar het kampioenschap.  

5. Voor deelname aan het KNHS-kampioenschap indoor klasse Zware Tour geldt dat 
combinaties minimaal een score van 69% behaald moeten hebben. Voor U25 geldt dat 
combinaties een minimale score van 65% moeten hebben behaald in de proef GP 16-25, Voor 
de Young Riders geldt dat een percentage van 67% moet zijn behaald in de Landenproef en 
voor de Junioren geldt dat een percentage van minimaal 67% moet zijn behaald in de 
Landenproef. De behaalde percentages moeten zijn behaald in het jaar voorafgaand aan de 
inschrijving. 

6. De resultaten uit de selectiewedstrijden worden niet meegenomen naar het kampioenschap. 
7. Voor de Junioren, Young Riders, U25 en Zware Tour geldt een open inschrijving. 
8. Voor kadercombinaties dient altijd een startmogelijkheid te zijn op een kampioenschap, mits 

zij zich voor de sluitingsdatum aanmelden. 
9. Aan alle combinaties die voor de sluitingsdatum inschrijven moet startgelegenheid geboden 

worden op één van de drie selectiewedstrijden per selectieweekeinde. 
10. De Technische Commissie Dressuur adviseert inzake de selectieprocedure voor klassen  

ZZ-Zwaar en Lichte Tour. 
11. Selecties voor de outdoor kampioenschappen worden gehouden vanaf 1 april. Selecties voor 

het indoor kampioenschap worden gehouden vanaf 1 oktober. Indien de periode aantoonbaar 
te kort is om te selecteren, kan ontheffing worden aangevraagd. 

 
 

Raadpleeg voor meer informatie over de KNHS-Indoorkampioenschappen de website van de 
KNHS: 

 
www.knhsindoorkampioenschappen.nl 

 

http://www.knhsindoorkampioenschappen.nl/

