
Verslag dressuurforum 20 mei 2019 

 
 
Het dressuurforum kwam op 20 mei 2019 voor de tweede keer bijeen dit jaar. De onderwerpen welzijn 

en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en opleidingen waren de belangrijkste 

onderwerpen.  

 

Welzijn en toezicht op het voorterrein 

Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Dat betekent, dat we een grote 

verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. In 2019 wordt 

een toezichthouder op het voorterrein aangesteld op minimaal 4 wedstrijden per regio. Ieder forumlid 

organiseert dit in zijn / haar regio.  

 
Leeftijdsgericht sportaanbod 
De testwedstrijden voor jeugdrubrieken dressuur in de regio’s Brabant, Limburg en Zuid-Holland zijn 
goed verlopen. De wedstrijden zijn geëvalueerd en er worden aanpassingen gedaan in het 
concoursprogramma om het voor wedstrijdorganisaties nog makkelijker te maken om deze rubrieken 
te organiseren. Vanaf juni t/m half september vindt het vervolg plaats door middel van een pilot in heel 
het land. Iedere wedstrijdorganisatie kan zich aanmelden om hieraan deel te nemen. In plaats van de 
reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken 
uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. klik hier 
voor meer informatie  

 

Opleidingen 

De vernieuwde opzet van de instructeursopleidingen is geëvalueerd in het dressuurforum en 

verbeterpunten worden doorgegeven. 

Ook heeft het forum een advies uitgebracht over de officialopleidingen en bijscholingen voor de 

komende twee jaar (2020-2021).  

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 9 september a.s. Tijdens deze 

vergadering zullen o.a. de toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op 

de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn. 

 

Over het dressuurforum 

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem 

contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het 

dressuurforum op onze website.  

 

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur/jeugdrubrieken-dressuur/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur/jeugdrubrieken-dressuur/

