INFORMATIE KNHS DRESSUUR
De wedstrijdkalender wordt vastgesteld door de KNHS Regio Utrecht, waar wij als vereniging onder vallen.
Ons doel is om bij Manege Bleijenberg maandelijks een KNHS dressuurwedstrijd te organiseren, behalve in
de zomermaanden juli en augustus (uitzonderingen daargelaten).
De indoor wedstrijden bij Manege Bleijenberg vinden plaats van september t/m april voor de klasse BB t/m
ZZL. De outdoor wedstrijden kunnen vanwege de grootte van de rijbak alleen t/m de klasse M2 worden
georganiseerd.
In het buitenseizoen (april t/m september) organiseren wij ook 3 tot 4 KNHS dressuurwedstrijden op het
terrein van Manege Laanhoeve in Nederhorst den Berg.
Bij Manege Laanhoeve is er in het zomerseizoen wel de beschikking over een 20/60 meter ring (2x) voor de
klasse Z/ZZL.
Inschrijven voor WVR-KNHS wedstrijden gebeurt door het mailen van het inschrijfformulier naar:
Weesp Dressuur:
Nederhorst den Berg:

weespervechtruiters@hotmail.com
knhs-nederhorst@hotmail.nl.

Info: Louke Volder
Info: Priscilla Brouwer

06-30245488
06-29083340

Deelnemers die zich voor de in het vraagprogramma vermelde sluitingstermijn afmelden zijn geen
inschrijfgelden aan de organiserende vereniging verschuldigd.
Bij afzeggingen na sluiting van de inschrijfdatum blijven de inschrijfkosten te aller tijde verschuldigd,
conform het KNHS algemeen wedstrijdreglement.
Rekeningnummer: NL58ABNA 0545021855 t.n.v. Weespervechtruiters te Weesp.
De sluitingsdatum van de inschrijving is te vinden in het goedgekeurde vraagprogramma.
De startlijst wordt in de week vóór de wedstrijddatum gepubliceerd op www.wedstrijdplatform.nl.
Kijk altijd de ochtend of avond voor de wedstrijd nog even voor de laatste wijzigingen.
Routebeschrijving van beide accommodaties zijn te vinden onder het kopje
Home ►routebeschrijving Weesp of Nederhorst den Berg.
Dressuurwedstrijden:

In de basissport kan worden gestart in de klassen:
BB (Impuls)
B (Beginners)
L (Licht )
: L1 & L2
M (Midden ) : M1 & M2
Z (Zwaar)
: Z1 & Z2
ZZ Licht
Na de klasse ZZ Licht kan de overstap gemaakt worden naar het ZZ-zwaar, de Lichte Tour, de Midden
Tour en de Zware Tour (Grand Prix).
Inschalingstabel
Een nieuwe combinatie kan doormiddel van het inschalingstabel (zie www.knhs.nl) bepalen in welke klasse
moet worden uitgekomen op wedstrijden. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/pony-ruiter) zal
deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het
reglement en het inschalingstabel dit toe laat. De hoogste klasse van een ruiter is de klasse waarin ooit een
winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is de klasse waarin door het paard ooit een
winstpunt is behaald.
In alle gevallen is de eenmaal gemaakte keuze bindend.

Klasse ruiter
/-B
L1
L1
L2
L2
L2
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z2
Z2
Z2
Z2
Z2
Z2
Z2

Klasse paard
/-B en hoger
/-B
L1 en hoger
/-B
L1
L2 en hoger
/-b
L1
L2
M1 en hoger
/-B
L1
L2
M1
M2 en hoger
/-B
L1
L2
M1
M2
Z1 en hoger
/-B
L1
L2
M1
M2
Z1
Z2 en hoger

Startgerechtigd in klasse
B
B
B of L1
B
B of L1
L1 of L2
B of L1
B of L1
L1 of L2
L2 of M1
B of L1
B of L1
L1 of L2
L2 of M1
M1 of m2
B of L1
B of L1
L1 of L2
L2 of M1
M1 of M2
M2 of Z1
B of L1
B of L1
L1 of L2
L2 of M1
M1 of M2
M2 of Z1
Z1 of Z2

Leeftijdsgrens paarden
Een paard dat deelneemt aan een dressuurwedstrijd behoort de volgende leeftijdsgrens te hebben bereikt
Klasse
BB en B
L1 en L2
M1 en M2
Z1 en Z2
ZZ-Licht
ZZ-Zwaar en hoger

Leeftijd per …..
Minimal 3 jaar vanaf 1 oktober
Minimaal 4 jaar vanaf 1 april
Minimal 5 jaar vanaf 1 april
Minimaal 6 jaar
Minimaal 6 jaar
Minimaal 6 jaar. Minimale schofthoogte, zonder hoefijzers gemeten, moet 148,1 cm zijn

De leeftijd van een paard wordt gerekend vanaf 1 januari van het geboortejaar en wordt per 1 januari met
een jaar verhoogd
Indien een paard op grond van de leeftijdsbeperking nog niet kan promoveren, dan dient het in dezelfde
klasse te worden uitgebracht tot 1 januari van het daaropvolgende jaar, uitgezonderd 4- en 5-jarige paarden
die vanaf 1 april mogen promoveren.

Afmetingen pony´s:
Bij het inschrijven voor wedstrijden heb je bij de pony´s verschillende rubrieken.
Dit heeft te maken met de schofthoogte van de pony.
Klasse

Afmeting pony

A pony
B pony
C pony
D pony
E pony

117 cm
117 cm tot 126,9 cm
127 cm tot 136,9 cm
137 cm tot 148,0 cm
148,1 cm tot 156,9 cm

Na afloop van een dressuurwedstrijd krijgt de ruiter/amazone een protocol waarop de cijfers staan die door
de jury zijn gegeven voor de verschillende onderdelen van de gereden dressuurproef. Het totaal van deze
cijfers kan winst- of verliespunten opleveren die uiteindelijk weer tot promotie of degradatie kunnen leiden.
Bewaar altijd je protocollen waarbij je winstpunten hebt behaald zodat je kunt bijhouden en indien
nodig aantonen, hoeveel winstpunten je in een bepaalde klasse hebt gehaald.

Winst en verliesregeling KNHS:
Bij de KNHS komen veel vragen binnen over de winst- en verliespunten bij de nieuwe proeven.
In artikel 123 van het Disciplinereglement dressuur staat in percentages de winst- en verliespuntenregeling
opgenomen. Hieronder vind je de tabel met de percentages en daaronder concreet hoeveel punten dit zijn.

Gemiddeld eindpercentage
70% en hoger
65% tot 70 %
60% tot 65 %
45% tot 50%
35% tot 45%
35% en minder

Aantal
3 winstpunten
2 winstpunten
1 winstpunt
1 verliespunt
2 verliespunten
3 verliespunten

Aantal punten
Concreet betekent dit voor de klassen B t/m M2 het volgende:
Score
210 punten en hoger
195 tot 210 punten
180 tot 195 punten
135 tot 150 punten
105 tot 135 punten
105 punten en minder

Aantal
3 winstpunten
2 winstpunten
1 winstpunt
1 verliespunt
2 verliespunten
3 verliespunten

Concreet betekent dit voor de Z proeven het volgende:
Score
238 punten en hoger
221 tot 238 punten
204 tot 221 punten
153 tot 170 punten
119 tot 153 punten
119 punten en minder

Aantal
3 winstpunten
2 winstpunten
1 winstpunt
1 verliespunt
2 verliespunten
3 verliespunten

Voor de jonge paardenproeven geldt dat 60% is behaald bij 132 punten.
Let op! Voor de Z2 pony’s 20x60 meter proeven en de klassen vanaf ZZ-licht verschilt het te
behalen aantal punten per proef en geldt de uitleg zoals hierboven beschreven voor de Z proeven niet.

Voorbeeld 1 percentageberekening punten
Maximaal te behalen punten in proef: 300
Behaald aantal punten: 175
Omrekening in percentage 175 / 3 (1% van 300): 58.33%

Voorbeeld 2 percentageberekening punten
Maximaal te behalen punten in proef: 340
Behaald aantal punten: 225
Omrekening in percentage 225 / 3,4 (1% van 340): 66.17%
Een combinatie die van deelname wordt uitgesloten krijgt 2 verliespunten. Dit geldt niet bij kreupelheid van
paard of pony of bij het vrijwillig verlaten van de ring. Bij het vrijwillig verlaten van de ring worden er geen
punten geregistreerd. Het afgroeten moet dan plaatsvinden voor het einde van de proef.
Promotie en degradatie regeling:
Promotieregeling: In de klasse B t/m M2 geldt: bij 10 winstpunten mag je maar bij 30 winstpunten moet je
naar een hogere klasse promoveren. In de klasse Z1, Z2, ZZL mag je bij 10 winstpunten promoveren,
echter deze klassen zijn tevens verblijfsklassen en promoveren is niet verplicht. Er worden maximaal 40
winstpunten geteld.
Flexibel starten: Een combinatie die promoveert mag ook nog in een lagere klasse starten, totdat hij/zij 5
winstpunten in de hogere klasse heeft behaald. Bij een stand van 5 winstpunten in de hogere klasse is de
promotie definitief en mag je niet meer in de lagere klasse starten.
Op een wedstrijd mag je, als je flexibel wilt starten, in 2 klassen uitkomen. Je mag natuurlijk ook de ene
wedstrijd 2 proeven rijden in de lagere klasse en een week later 2 proeven rijden in een hogere klasse.
Het maximaal aantal starts per combinatie is niet gewijzigd (per combinatie 2x starten)
Degradatieregeling: Bij een totaal van 10 verliespunten volgt terugplaatsing naar een lagere klasse.
In de B kunnen geen verliespunten worden gehaald. In de klasse L1 worden verliespunten in mindering
gebracht totdat de stand L1 zonder winstpunten is bereikt. Degradatie van de klasse L1 naar de B is niet
mogelijk.

Betreden van de rijbaan:
Het betreden van de rijbaan direct voorafgaand aan de proef, is in alle klassen toegestaan!
Verkennen van de rijbaan:
Soms wordt de mogelijkheid geboden, dit moet in het vraagprogramma zijn genoteerd, om voorafgaand
aan het programma en in de pauzes de wedstrijdring te paard in stap te verkennen.

Zomer- en Winterkampioenschappen:
De KNHS organiseert elk jaar zomer- en winterkampioenschappen.
De selectie voor het NK vindt via de Regiokampioenschappen plaats. Specifieke informatie over data,
opgave, selectieprocedure en reglement van deze kampioenschappen vind je op
www.paardensportutrecht.nl.
Voor deelname aan de outdoor kampioenschappen (Hippiade) geldt het volgende:
 Een combinatie mag tijdens regio- en / of KNHS-kampioenschappen slechts in een klasse per
discipline uitkomen. Dit is de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de
periode tussen 1 april tot aan het outdoor regiokampioenschap uitgekomen is.
 Starten in een hogere klasse/op een hoger niveau voorafgaand aan het regiokampioenschap is niet
toegestaan.
 Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau is men niet meer startgerechtigd in
de lagere klasse op de kampioenschappen.
 De combinatie mag tussen de selectiewedstrijden en de regiokampioenschappen niet voor promotie
aan reguliere KNHS wedstrijden deelnemen.
 Combinaties die zich tijdens de Regiokampioenschappen selecteren voor deelname aan de KNHS
kampioenschappen (Hippiade) mogen tussentijds promoveren met behoud van hun
startgerechtigheid voor de KNHS kampioenschappen (Hippiade) in de klasse waarin men zich
tijdens de Regiokampioenschappen heeft geselecteerd.
 Het indoorseizoen start vanaf 1 oktober.

Regio Outdoor Kampioenschappen 2015
Nandi Schrama met Flying High
de
4 plaats overall en door naar de Hippiade
de
Bij de Hippiade een 19 plaats behaald

Regio Indoor Kampioenschappen 2016
Bianca Bleijenberg met Bleijenberg´s Early Day
de
ste
6 plaats overall (en met Elmiro B een 8 plaats overall)

Wijzigingen voorbehouden.
Voor meer informatie verwijzen we je naar het Algemeen wedstrijd reglement en Discipline reglement
dressuur te bestellen bij de KNHS of in digitale vorm te bekijken op de website van de KNHS.

Laatst gewijzigd: 3-4-2018

