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Voor U25 rubrieken tijdens KNHS wedstrijden gelden de bepalingen van  de internationale 

paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI).  

Onderstaand een samenvatting van de meest belangrijke bepalingen voor deelname aan de U25 

rubrieken. Voor de overige bepalingen verwijzen we naar de FEI reglementen.  

 

U25 

1. Een deelnemer wordt als U25 beschouwd vanaf het begin van het kalenderjaar waarin hij 16 jaar wordt 

tot het eind van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 25 jaar wordt bereikt.  

2. Voor de U25 is een aantal proeven samengesteld. De laatste versies van de protocollen zijn te 

bekijken en/of te downloaden via de website.   

3. De optoming voor de U25 is stang en trens.  

4. Alle U25-proeven moeten worden beoordeeld door juryleden Zware Tour.  

5. Voor U25-proeven is het rijden in rijrok of rij-jas toegestaan.  

6. Alle U25-proeven dienen uit het hoofd gereden te worden.  

7. Een U25 deelnemer mag niet in hetzelfde jaar deelnemen aan zowel internationale kampioenschappen 

voor U25 als Senioren. Voor nationale kampioenschappen is dit gebonden aan indoor- en 

outdoorseizoen.  

8. Een U25 deelnemer die in de Zware Tour heeft deelgenomen aan een internationaal kampioenschap 

Senioren, een EK. Senioren, een WK. of OS. mag niet meer deelnemen aan een internationaal U25 

evenement.  

9. De deelname van een U25 deelnemer aan andere internationale dressuurwedstrijden voor Senioren 

heeft geen invloed op de U25- status.  

10. Wordt een Kampioenschap voor U25 en Senioren op dezelfde wedstrijd verreden, dan mag een 

paard niet zowel door een U25 deelnemer als door een Senior worden gereden gedurende deze 

wedstrijd.  

11. Voor verdere informatie en bepalingen inzake U25 wordt verwezen naar het FEI-reglement Dressuur. 

 

Verplicht traject Ruiters en amazones in de leeftijdscategorie 16 tot en met 25 jaar (als 

combinatie): 

Prix Saint Georges  Minimaal 1 x 60% (Lichte Tour) 

Intermediaire I  Minimaal 1 x 60% (Lichte Tour) 

Intermediaire II  Minimaal 1 x 60% (Midden Tour) 

Grand Prix 16-25 en/of Grand Prix startgerechtigd (Zware Tour) 

(De Intermediaire A en B zijn niet meer verplicht voor dit traject) 

 

 Wanneer een combinatie 60% heeft gescoord in de Intermediaire A en/of Intermediaire B is het 

toegestaan om af te wisselen tussen de Intermediaire A, de Intermediaire B en Intermediaire II 

proeven.  

Na het indienen van een digitaal verzoek (via de website) tot dispensatie is het mogelijk 

teruggeplaatst te worden naar de Lichte Tour. De combinatie krijgt dan een klassering van Lichte 

Tour + 1 winstpunt. 

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur/dressuurproeven/proeven-ponies-children-junioren-young-riders-en-u25/
https://inside.fei.org/fei/regulations/dressage
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/dispensatie-aanvragen-op-wedstrijdreglement/
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 De Grand Prix 16-25 en Grand Prix proeven mogen afwisselend gestart worden.  

Wanneer de combinatie eenmaal Grand Prix 16-25 en/of Grand Prix is gestart, dan is het niet 

meer toegestaan om Intermediaire A, Intermediaire B te starten. 

  

Verantwoordelijk: 

De bondscoach Dressuur U25/YR/JU is verantwoordelijk voor de technische invulling van het (totale) 

programma. Deze kan in de verschillende onderdelen van het programma worden geassisteerd door 

overige experts. 

 

Trainingen/clinics: 

Gedurende het jaar worden de U25 kadercombinaties uitgenodigd voor kadertrainingen bij de 

bondscoach. 

 

CDIU25 FEI wedstrijden: 

Om voor uitzending naar een FEI U25 evenement in aanmerking te komen dient de combinatie minimaal 

2x 65% te halen in een Grand Prix 16-25 tijdens een Kadervorming & Uitzending wedstrijd, binnen 6 

maanden voorafgaand aan de definitieve inschrijving van het betreffende evenement.   

 

Uitgangspunt voor deelname aan de CDIOU25 FEI (team) evenementen: hiervoor komen de U25 

kadercombinaties in aanmerking. In het geval dat er meer of minder startplaatsen beschikbaar zijn, 

beslist de bondscoach welke overige (niet kader)combinaties in aanmerking komen.  

 

Klik hier om naar het FEI reglement Dressuur te gaan. 

Klik hier om de U25 proeven op de KNHS website te bekijken of te downloaden.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze afdeling Topsport (w.brummer@knhs.nl of 

r.de.rooij@knhs.nl).  

 

OPMERKING:  

 In deze bepalingen wordt gesproken over “U25”. Op het moment dat de FEI officieel overgaat 

naar een andere categorie of wijzigingen doorvoert zal de KNHS dit volgen. Tevens zal dit het 

geval zijn als er dressuurproeven worden geïntroduceerd om de doorstroom van de 

bovengenoemde leeftijdsgroep te bevorderen. In beide gevallen worden deze bepalingen 

aangepast. 

 In aangelegenheden waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het KNHS- bestuur 

geadviseerd door de Technisch Directeur en/of Teammanager. De meest actuele versie van 

deze bepalingen is gepubliceerd op de website van de KNHS. 

https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Dressage_Rules_2020_Clean_Version.pdf
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur/dressuurproeven/proeven-ponies-children-junioren-young-riders-en-u25/
mailto:w.brummer@knhs.nl

