
Uitleg Wijzigingen en aandachtspunten kampioenschapsbepalingen 

Outdoorkampioenschappen 2017 en data indoorkampioenschappen  
In de bepalingen voor deelname aan de regio- en/of KNHS kampioenschappen zijn een aantal 
bepalingen gewijzigd die extra aandacht en uitleg vragen. Hieronder een uitleg; 
 

Artikel 2 deelname klasse / rubriek 
• In dit artikel  zijn de bepalingen aangepast en onderverdeeld  in een bepaling voor de 

ponykampioenschappen en een bepaling voor de paardenkampioenschappen zodat het wel 
mogelijk is om met een pony in bv. het Z deel te nemen en vervolgens met een jong paard in 
de klasse L 

 
• Daarnaast zijn ook de volgende bepalingen voor de discipline dressuur verwijderd uit het 

kampioenschapsreglement; 
 
➢ Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de 

klasse Z2 is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse L2 
toegestaan. 

➢ Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de 
klasse ZZ-Licht is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse 
M1 toegestaan. 

➢ Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de 
klasse ZZ-Zwaar is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse 
M2 toegestaan. 

➢ Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de 
klasse Lichte Tour is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen vanaf de klasse 
Z1 toegestaan. 

➢ Indien een ruiter tenminste 2x met verschillende paarden opgenomen is geweest in de 
klasse Midden of Zware Tour is deelname aan Regio- en/of KNHS-kampioenschappen 
vanaf de klasse Z2 toegestaan. 

➢ Deelnemers die in de periode tussen 1 april 2016 tot aan het regiokampioenschap zijn 
gestart in de klasse ZZ-zwaar of hoger zijn uitgesloten van deelname aan een Regio- 
en/of KNHS-kampioenschap in de klasse B, L1 en L2.  

 
De afgelopen jaren zijn er veel vragen / klachten / dispensatieverzoeken binnengekomen 
over / voor de afwijkende bepalingen die gelden in de discipline dressuur zoals opgenomen 
in de kampioenschapsreglementen. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de afwijkende 
regels. Deelnemers zijn hier niet (voldoende) van op de hoogte. Ook is dit bij regio’s niet 
altijd even duidelijk.  
Vanuit de regio’s werden via de forumleden diverse voorstellen gedaan om regels te 
verduidelijken of nog meer regels op te nemen. Dit lijkt echter geen oplossing voor het 
probleem. Meer afwijkende regels betekent vaak nog meer verwarring.  
Deze afwijkende bepalingen zijn het gevolg van afspraken die wij met elkaar in de afgelopen 
jaren hebben gemaakt. Als voorbeeld; Een ruiter die met verschillende paarden een 
klassering heeft behaald in de klasse ZZ-Licht mag tijdens kampioenschappen deelnemen 
vanaf de klasse M1 terwijl dit op alle andere wedstrijden vanaf de klasse L1 is toegestaan. 
Voor een groep ruiters was dit beperkend aangezien zij graag hun jonge paarden of paarden 
voor klanten willen uitbrengen tijdens de kampioenschappen. 
Voor een andere groep ruiters was het beperkend aangezien zij in het verleden ooit een keer 
2 paarden hebben gereden in de hogere klasse (hobbymatig), dit inmiddels al 10 jaar geleden 
is en zij na die tijd alléén maar in de lagere klassen zijn uitgekomen tijdens reguliere 
wedstrijden en dit tijdens kampioenschappen niet mogen.  
 
En dit levert nu juist de verwarring en vele foutstarts en boetes op. Immers tijdens iedere 
andere wedstrijd mogen deelnemers wel meedoen in die klassen alléén tijdens 
kampioenschappen mag dit weer niet. 



 
Om duidelijkheid te scheppen in de voorwaarden om deel te mogen nemen aan 
kampioenschappen heeft het bestuur op advies van het dressuurforum besloten deze 
afwijkende bepalingen uit het kampioenschapsreglement te schrappen. Dit levert minder 
regels op, duidelijkheid voor iedereen, hierdoor minder foutstarts tijdens de selecties en de 
regiokampioenschappen. Met het schrappen van deze bepalingen komt er ook meer 
gelijkheid met het springen. De ervaring in het springen heeft geleerd dat er niet alléén 
topruiters meerijden tijdens de kampioenschappen. Daarnaast rijdt iedereen ook tegen 
elkaar op alle andere wedstrijden. Op deze manier krijgen we ook de beste combinaties van 
het land in die klassen in Ermelo. Er kan ook veel van elkaar geleerd worden. 
 

 
Selectievoorwaarden 
• Bij de selectievoorwaarden is het volgende toegevoegd; 
Een deelnemer kan per seizoen slechts voor 1 regio op regiokampioenschappen voor paarden  
uitkomen. 
Een deelnemer kan per seizoen slechts voor 1 regio op kampioenschappen voor pony’s 
uitkomen. 
 
Recentelijk is door enkele leden het hoppen tussen verenigingen ontdekt waardoor men in 
meerdere regio’s op de kampioenschappen uitkomt. dit wordt door zowel het KNHS-bestuur als 
de regio’s als onwenselijk beschouwd 
 
• Afvaardiging 

Het aantal per rubriek af te vaardigen combinaties wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld. 

Het aantal combinaties dat een Regio per rubriek mag afvaardigen wordt met behulp van 

een verdeelsleutel door de KNHS bepaald. Vanwege het loslaten van de verplichte 

prijzenschaal in het springen per 1 april  betekent dat wanneer in een springrubriek tijdens 

de kring-, regio-   en/of KNHS-kampioenschappen bijvoorbeeld 54 deelnemers per rubriek 

zijn, er over deze rubriek 1 klassement kan worden opgemaakt en 1 serie prijzen kan worden 

uitgereikt om de kampioen te bepalen. 

 

Kampioenschapsbepalingen vanaf de klasse ZZ-Zwaar 

Wijziging die ook effect heeft op de kampioenschappen t/m de klasse ZZ-Licht dressuur 

• 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 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. 

 

 

 

 

 



Data indoorkampioenschappen 2018 
De invulling van de klassen/rubrieken zal t.z.t. volgen. 

Datum Kampioenschap Lokatie Cat 1/ Internationaal / overig 

3 en 4 maart  ZZ-zwaar t/m GP Ermelo  

9 en 10 maart  Dressuur pony’s Ermelo 8 t/m 11 mrt Indoor Brabant 

16 en 17 maart Dressuur paarden Ermelo  

23 maart  

24 maart 

B-springen pony’s 

L t/m ZZ pony‘s 

 

Ermelo 

 

30 maart 

31 maart 

B-paarden 

L t/m ZZ paarden 

 

Ermelo 

 

 

 


