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Competitiebepalingen  
KNHS – Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2019/2020 

 

1.  ALGEMEEN 
 
1. De KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van 

het Aangepast Sporten zowel in de breedtesport als in de topsport. De KNHS - Witte Van Moort  
Para Dressuur Trophy biedt geclassificeerde ruiters een uitgebreid aanbod aan wedstrijden van 
goede kwaliteit waarbij de internationale FEI proeven worden uitgeschreven. De 
selectiewedstrijden dienen als selectiecriterium voor de kadervorming. 

2. De KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy bestaat uit twee cyclussen van elk twee 
selectiewedstrijden met een kwalificatiewedstrijd en wordt afgesloten met een finale.  

3.  De KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy wordt verreden onder auspiciën van de 
KNHS. 

4. De wedstrijdkalender van de KNHS – Witte Van Moort Para Dressuur Trophy wordt 
samengesteld door de KNHS. Afwijkingen van de competitiebepalingen zijn alleen mogelijk met 
toestemming van de KNHS. Ook in zaken waarin niet wordt voorzien beslist de KNHS. De actuele 
versie van deze competitiebepalingen is gepubliceerd op de website van de KNHS. 

5. De KNHS, de wedstrijdorganisaties, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden 
aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere 
eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade voortvloeiende uit 
ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. 

6. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en het wedstrijdreglement niet voorzien, dan 
wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of 
wanneer de dichtst bijkomende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een 
overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de Technische Commissie Para Sport en de KNHS 
vertegenwoordiger. 

 
 
2.  DEELNAME AAN DE COMPETITIE 
 
1. Startgerechtigd in de competitie zijn: 

Alle geclassificeerde ruiters/amazones (ingedeeld in één van de grades voor het Aangepast 
Sporten, dressuur) in het bezit van een geldige startpas. 

2. Deelname aan de desbetreffende selectiewedstrijden houdt tevens deelname aan de KNHS – 
Witte Van Moort Para Dressuur Trophy in. Dit betekent dat voor deelname aan de KNHS – Witte 
Van Moort Para Dressuur Trophy geen extra inschrijfgeld is verschuldigd boven op het reguliere 
inschrijfgeld voor de desbetreffende wedstrijden. 

3. Het inschrijfgeld staat vermeld in het vraagprogramma van de betreffende wedstrijd. 
4. Inschrijven geschiedt via Mijn KNHS. Let hierbij op de sluitingsdatum. Startlijsten en uitslagen 

worden hier gepubliceerd.   
5. Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inschrijving.  
6. De KNHS – Witte Van Moort Para Dressuur Trophy selectiewedstrijden tellen mee voor 

kadervorming.  
7. Deelnemers met een niet Nederlandse nationaliteit en die wel voldoen aan bovenstaande criteria 

zijn gerechtigd om deel te nemen aan de selectiewedstrijden, maar kunnen zich niet plaatsen 
voor de kwalificatiewedstrijden / finale en worden derhalve niet opgenomen in de einduitslag van 
deze competitie.  

8. Bij afwezig blijven zonder voorafgaande (schriftelijke) afmelding geldt artikel 43 van het 
Algemeen Wedstrijdreglement. Ook betekent het zonder afmelden afwezig blijven op een 
selectiewedstrijd uitsluiting voor het vervolg van de competitie. 

9. Alleen die combinaties die deel hebben genomen aan de finale, kunnen aanspraak maken op het 
prijzengeld dat voor de eindstand in de competitie ter beschikking wordt gesteld.  
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3.  WEDSTRIJDEN 
 
1. De opbouw van de competitie ziet er als volgt uit*: 

 
Cyclus 1 
-  zaterdag 30 november 2019 Genemuiden (RV. Zwartewaterruiters)  
-  dinsdag 24 december 2019 Hellendoorn (RV. Hertruiters) 

 
Kwalificatiewedstrijd vrijdag 24 januari 2020 Jumping Amsterdam 
 

Cyclus 2  
-  zaterdag 22 februari Beuningen 2020 (RV. La Grande) 
-  zaterdag 7 maart Berkel-Enschot 2020 (RV. Cavalieren) 

 
Kwalificatiewedstrijd donderdag 12 maart 2020 Indoor Brabant 

 
Finale -  nader te bepalen 

 
 De volledige wedstrijdkalender van de KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy wordt zo 

spoedig mogelijk gepubliceerd op de website www.knhs.nl. 
 

  * Alle wedstrijden en data zijn onder voorbehoud. 
 
2. Op selectiewedstrijden in het kader van de KNHS – Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 

worden de FEI Individual Test en de Team Test verreden. Tijdens de kwalificatiewedstrijden en 
de finale wordt in elke grade uitsluitend de FEI kür op muziek verreden.  
De proeven in grade I t/m III worden verreden in een rijbaan met formaat 20 x 40 meter en grade 
IV en V in een rijbaan met formaat 20 x 60 meter.  
Op het moment dat de FEI een nieuwe proef invoert zal deze van kracht zijn.  
 

 
3. De selectiewedstrijden, de kwalificatiewedstrijden en de finale dienen volgens onderstaande 

normen plaats te vinden: 

- Zandbodem; 

- De selectiewedstrijden worden in twee groepen verreden. (Grade I t/m III en Grade IV t/m V) 
Voor zowel de FEI Individual Test als de FEI Team Test wordt een apart klassement 
opgemaakt. De kwalificatiewedstrijden en finale worden geheel in handicap verreden (Grade I 
t/m V)  

- De selectiewedstrijden van de KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy komen in 
aanmerking voor kadervorming. Om in aanmerking te komen voor kadervorming dient de 
proef uit het hoofd gereden te worden (tenzij anders vermeld op de classificatiepas). Voor de 
wedstrijden van de KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy gelden de eisen zoals 
opgenomen in de deelnemingsovereenkomst 2019/2020. De deelnemingsovereenkomst is te 
vinden op de KNHS-website. Tijdens de kwalificatiewedstrijden en de finale dient de kür op 
muziek uit het hoofd gereden te worden (tenzij anders vermeld op de classificatiepas).  

- De proeven in de selectiewedstrijden dienen door twee gekwalificeerde “Para Equestrian’ 
juryleden te worden beoordeeld. De kwalificatiewedstrijden en de finale worden door drie 
juryleden beoordeeld. De indeling van de juryleden wordt gecoördineerd vanuit de afdeling 
Topsport.  

- Het is niet toegestaan om een wedstrijd van deze competitie te beoordelen wanneer het 
desbetreffende jurylid als deelnemer start in één van de wedstrijden die vallen onder deze 
competitie of wanneer dit jurylid opgenomen is in een Para Dressuur kader. 

- In geval van gelijk aantal percentages (ex aequo) voor de eerste drie geplaatsten, zijn de 
hogere ‘collective’  punten bepalend. In geval van gelijk aantal ‘collective’ punten voor de 

http://www.knhs.nl/
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eerste drie geplaatsten en in geval van gelijk aantal percentages voor de overige plaatsen, 
krijgen de deelnemers dezelfde plaatsing. Bij een ex aequo in de kür op muziek is voor de 
eerste drie geplaatsten de  artistieke beoordeling doorslaggevend. In geval van gelijk aantal 
‘artistieke’ punten voor de eerste drie geplaatsten en in geval van gelijk aantal percentages 
voor de overige plaatsen, krijgen de deelnemers dezelfde plaatsing  (FEI artikel 8434.3.2 en 
8434.3.3). 

- Wanneer een ruiter/amazone die deelneemt aan deze competitie herkeurd is in een andere 
grade, blijven behaalde competitie punten behouden en moet de ruiter/amazone op de 
eerstvolgende wedstrijd starten in zijn/haar nieuwe grade. 

 
 
4.  DEELNAME AAN DE KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN  
 
1. Er wordt gewerkt met een puntensysteem. Iedere selectieproef levert afhankelijk van deelname 

en plaatsing een aantal punten op. Deze punten worden per groep (Grade I t/m III en Grade IV 
t/m V) toebedeeld. Voor de KNHS – Witte Van Moort Para Dressuur Trophy worden er in elke 
selectieproef dus twee klassementen opgemaakt.  Het is verplicht om twee van de vier 
selectieproeven van een cyclus te rijden. Heeft de combinatie deelgenomen aan meer dan twee 
selectieproeven dan zijn de laagste resultaten de wegstreepresultaten.  

2. Na de vier selectieproeven (ofwel 2 selectiewedstrijden) worden de beste acht combinaties uit de 
tussenstand (met het meest aantal punten) afgevaardigd naar de kwalificatiewedstrijd. In deze 
tussenstand wordt geen onderscheid gemaakt in grades, maar alleen gekeken naar het totaal 
aantal punten.  

3. Combinaties moeten tijdens de selectiewedstrijden minimaal één keer een totaalscore van 65% 
of hoger behaald  hebben, om afgevaardigd te worden naar de kwalificatiewedstrijd. In geval van 
ex-aequo plaatsing voor een startplaats in de kwalificatiewedstrijd plaatsen alle op die plaats 
geëindigde combinaties zich voor de kwalificatiewedstrijd. Na iedere selectiewedstrijd wordt de 
tussenstand bijgehouden op www.knhs.nl.  

4. Deelname aan de kwalificatiewedstrijden is verplicht. Voor ruiters/amazones, die zich voor de 
kwalificatiewedstrijd hebben gekwalificeerd, geldt op deze datum een startverbod voor elke 
andere wedstrijd (ook regulier) behoudens overmacht situaties, ter beoordeling van de directie 
van de KNHS.  

5. Tijdens de kwalificatiewedstrijden rijdt iedereen de Kür op muziek.  
6. De startvolgorde wordt bepaald door de KNHS. 
7. Per kwalificatiewedstrijd kan de KNHS afdeling Topsport op voordracht van de bondscoach één 

wild card vergeven met dien verstande dat de combinatie te allen tijde moet voldoen aan de 
startgerechtigdheidseisen en dat de inschrijvingsdatum wordt gerespecteerd; het totaal aantal 
combinaties (inclusief geselecteerde deelnemers) mag de negen niet overschrijden. 

8. Elke ruiter/amazone zal –na kwalificatie- met ten hoogste één paard mogen deelnemen aan een 
kwalificatiewedstrijd (incl wildcards). Indien een deelnemer zich met meer dan één paard voor 
een kwalificatiewedstrijd heeft gekwalificeerd zal de betreffende deelnemer zelf mogen bepalen 
met welk paard wordt deelgenomen. In dat geval zal –nadat de betreffende deelnemer zijn/haar 
keuze heeft gemaakt- de opvolgende combinatie in het klassement in de gelegenheid worden 
gesteld deel te nemen aan de finale. Uiteraard alleen wanneer het totaal aantal combinaties in de 
betreffende rubriek niet de negen overschrijd.  

9. Bij een ex aequo in de kür op muziek is voor de eerste drie geplaatsten de  artistieke beoordeling 
doorslaggevend. In geval van gelijk aantal ‘artistieke’ punten voor de eerste drie geplaatsten en in 
geval van gelijk aantal percentages voor de overige plaatsen, krijgen de deelnemers dezelfde 
plaatsing  (FEI artikel 8434.3.2 en 8434.3.3). 

 
 
5.  DEELNAME AAN DE FINALE 
 
1. Er wordt gewerkt met een puntensysteem. Iedere wedstrijd levert afhankelijk van deelname en 

plaatsing een aantal punten op. Er wordt een tussenstand bijgehouden voor plaatsing in de finale. 
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Hiervoor tellen de beste 2 selectieproeven per cyclus en de kwalificatiewedstrijden mee. De 
combinatie die de meeste punten heeft verzameld staat bovenaan in de tussenstand. De beste 
zes combinaties uit de tussenstand plaatsen zich voor de finale. In geval van ex-aequo plaatsing 
voor een startplaats in de finale, wordt er gekeken naar het totaal percentage behaald in de eerst 
gereden kwalificatiewedstrijd. Wanneer dan nog geen beslissing valt, is de score van de 
voorzitter van de jury in die eerst gereden kwalificatieproef doorslaggevend. Om in aanmerking te 
komen voor de finale dient er minimaal 1 kwalificatiewedstrijd verreden te zijn.  

2. Bij kwalificatie is deelname aan de finale verplicht. Voor ruiters/amazones, die zich voor de finale 
hebben gekwalificeerd, geldt op deze datum  een startverbod voor elke andere wedstrijd (ook 
regulier) behoudens overmacht situaties, ter beoordeling van de directie van de KNHS.  

3. Elke ruiter/amazone zal –na kwalificatie- met ten hoogste één paard mogen deelnemen aan de 
finale. Indien een deelnemer zich met meer dan één paard voor de finale heeft gekwalificeerd zal 
de betreffende deelnemer zelf mogen bepalen met welk paard wordt deelgenomen. In dat geval 
zal –nadat de betreffende deelnemer zijn/haar keuze heeft gemaakt- de opvolgende combinatie 
in het klassement in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de finale. 

4. Tijdens de finale rijden alle combinaties de FEI Kür op Muziek. 
5. Bij de finale komen de eerder behaalde punten uit selectie- en kwalificatiewedstrijden te 

vervallen.  
6. De winnaar van de finale is degene met het hoogste percentage in de Kür op muziek. Bij een 

gelijke eindstand 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 totaalwaard 
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.  

7.  De startvolgorde wordt bepaald door de KNHS. 
 
 
5.  PUNTENTELLING 

 
Voor de selectiewedstrijden van de KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy wordt de volgende 
puntentelling gehanteerd (in twee groepen Grade I t/m III en Grade IV t/m V): 

 1e 20 punten  
 2e 17 punten  
 3e 15 punten  
 4e 13 punten  
 5e 12 punten  
 6e 11 punten  
 7e 10 punten  
 8e   9 punten  
 9e   8 punten  
10e   7 punten  
11e   6 punten  
12e   5 punten  
13e   4 punten  
14e   3 punten  
15e   2 punten  
16e   1 punt  

 
Voor de kwalificatiewedstrijden van de KNHS – Witte Van Moort Para Dressuur Trophy wordt de 
volgende puntentelling gehanteerd (in handicap) 

1e 40 punten  
 2e 34 punten  
 3e 30 punten  
 4e 26 punten  
 5e 24 punten  
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 6e 22 punten  
 7e 20 punten  
 8e 18 punten  
 9e 16 punten  

Na elke selectiewedstrijd/kwalificatiewedstrijd wordt een tussenstand van de KNHS - Witte Van Moort 
Para Dressuur Trophy gepubliceerd op de website van de KNHS. (www.knhs.nl)  
 
 
6.  PRIJZEN 
 
De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd voor de KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy: 
 
Selectiewedstrijden (per groep): 

    1e prijs  €  40,= 
    2e prijs  €  30,= 

     3e prijs  €  20,= 
     4e prijs  €  17,50 
     5e prijs  €  12,50 
     volgprijzen €  10,= 
 
 
Kwalificatiewedstrijden (alle grades in Handicap) – maximaal 9 starts 

1e plaats € 250,= 
     2e plaats € 200,= 
     3e plaats € 150,= 
 
Finale (alle grades in handicap) – maximaal 6 starts: 

1e plaats € 500,= 
     2e plaats € 400,= 
     3e plaats € 300,= 
     4e plaats € 250,= 
     5e plaats € 200,= 
     6e plaats € 150,= 
 
De winnaar van de KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy finale ontvangt een staatsiedeken en 
de KNHS – Witte van Moort Para Dressuur Trophy.  
 
 
7. SLOTBEPALINGEN 

 
1. Op de wedstrijden in het kader van de KNHS – Witte Van Moort Para Dressuur Trophy zijn het 

KNHS Algemeen Wedstrijdreglement en het FEI Para-Equestrian Dressage reglement van 
toepassing. 

2. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te 
stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen. 

3. De KNHS, de sponsor, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende 
personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden 
en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden 
voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.  

4. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en de reglementen van de  
KNHS 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 zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de 
KNHS of diens vertegenwoordiger op de wedstrijd. Een dergelijke beslissing is niet vatbaar voor 
beroep. 

http://www.knhs.nl/
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Begeleiding en informatie wedstrijdorganisatoren en deelnemers: 
KNHS, afdeling Topsport / afdeling Sportontwikkeling 
Postbus 3040, 3850 CA  ERMELO 
Telefoon: 0577 - 408 375 / 380 
E-mail: topsport@knhs.nl   

mailto:topsport@knhs.nl

