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Wedstrijdreglement dressuur 

(wijzigingen per 1 april 2021) 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen 

 
 
Artikel 104 – De verschillende klassen 

2. De voor de diverse klassen beschikbare Kür op muziek wordt wel qua niveau tot die klasse gerekend, maar telt 

niet mee voor de promotie- en degradatieregeling in die klasse. 
6. De klasse BB is geen promotieklasse en er worden geen winst- en verliespunten geregistreerd. Er wordt wel een 

klassement opgemaakt en er zijn prijzen. Voor de BB-rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen als 
voor de klasse B met uitzondering van de volgende bepaling; 
a. Een startpas met het desbetreffende paard is niet verplicht. 

Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS.  
Deelnemers die op basis van hun persoonlijke stand niet meer in de klasse B mogen uitkomen, mogen ook 
niet in de klasse BB uitkomen. Hors Concours starten is wel toegestaan. 

 

Artikel 105 - Aantal starts per paard 

1. Op een wedstrijddag mag een paard per combinatie tweemaal starten en daarbij voor winst- en/of verliespunten 

in aanmerking komen. Hierbij worden starts in de afdelingsdressuur, teamdressuur, finalerubrieken en een rubriek 
voor Kür op muziek niet meegerekend. Hierbij worden hors concours starts wel meegerekend. 

2. Start het paard tweemaal met twee verschillende deelnemers in dezelfde dressuurproef, dan moet tussen deze 

twee starts een tijdsverloop liggen van minimaal dertig minuten. 

 

Artikel 106 - Winst- en verliespuntenregeling 
1. Voor alle klassen geldt de volgende winst- en verliespuntenregeling. Met uitzondering van de klasse BB. In de 

klasse B worden geen verliespunten geregistreerd. Er worden geen verliespunten toegekend.  
Winstpunten: 
gemiddeld eindpercentage 70% en hoger 3 winstpunten  

gemiddeld eindpercentage 65% tot 70 % 2 winstpunten 

gemiddeld eindpercentage 60% tot 65 % 1 winstpunt 

 
Verliespunten: 
gemiddeld eindpercentage minder dan 50% 1 verliespunt 

2. Verliespunten worden in mindering gebracht op de eventueel behaalde winstpunten. Wanneer geen winstpunten 
meer in voorraad zijn of wanneer geen winstpunten zijn behaald, worden het minpunten. 

3. Een combinatie die wegens uitsluiting de ring moet verlaten, krijgt 1 verliespunt, met uitzondering in geval van: 

- kreupelheid van het paard. 
- vrijwillige verlating van de ring. 
- ernstige blessure. 
- wanneer bij het paard bloed in de mond wordt geconstateerd zonder dat dit het gevolg is van wreedheid. 
- wanneer het jurylid bij gevaarlijke situaties besluit tot uitsluiting. Dit dient duidelijk door het jurylid op het 

protocol te worden vermeld. 
4. In de klassen B t/m L2 kunnen via het online dressuurproeven rijden op Paardrijden.nl maximaal 5 winstpunten 

per klasse worden behaald. De overige behaalde punten tijdens online deelname tellen niet mee voor promotie.  

 

Artikel 107 - Promotieregeling 
1 i. Maximaal 5 winstpunten die behaald zijn via Paardrijden.nl in de klassen B t/m L2 kunnen 

gebruikt worden voor promotie naar een hogere klasse.  

 

Artikel 108 - Degradatieregeling 

1. Klassen t/m ZZ-Zwaar. 
Degradatie naar de daaronder gelegen lagere klasse vindt plaats bij het bereiken van een stand van -10 in de 

huidige klasse. Na degradatie begint de combinatie in de nieuwe klasse zonder winstpunten. Uitzonderingen 
hierop zijn; De klasse B waar geen verliespunten worden geregistreerd en de klasse L1 waaruit je niet kunt 
degraderen naar de klasse B. In de klasse L1 worden verliespunten in mindering gebracht tot de stand L1+0 is 
bereikt.  

2. De klassen Lichte Tour en Zware Tour kennen geen degradatieregeling. 

3. Verliespunten behaald in Young Riders rubrieken worden in mindering gebracht op de stand Young Riders. 
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Young Riders kunnen niet degraderen. Verliespunten behaald in de categorie Children tellen mee bij de 
degradatieregeling in de klasse Z1.Verliespunten behaald in de categorie Junioren tellen mee bij de 
degradatieregeling in de klasse Z2. Verliespunten behaald in de categorie  

4. Een combinatie kan op eigen verzoek worden teruggeplaatst, nadat de combinatie twee keer achter elkaar een 
verliespunt percentage van 53% of minder heeft behaald. De procedure voor het aanvragen van dispensatie staat 
vermeld op de website. 

 

Artikel 109 – Rubrieken al dan niet voor promotie en hors concours starten 
c. De behaalde resultaten in de proef van de desbetreffende combinatie mogen niet in de uitslag van de rubriek 

opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winst- en/of 
verliespunten. 

 

Artikel 110 – Klassenindeling en nieuw gevormde combinaties 
b.  Bij de overgang van de ponysport naar de paardensport met dezelfde combinatie wordt de klasse, waarin 

de ponycombinatie direct voorafgaand aan de overgang naar de paardensport was geklasseerd, 
overgenomen, inclusief behaalde winst- of verliespunten. 

 

Artikel 112 – Children, Junioren, Young Riders en U25 
Voor bepalingen inzake de deelname aan deze rubrieken en de beoordeling van deze rubrieken wordt verwezen naar 
de FEI-reglementen en de bepalingen op de website. 

 
Artikel 113 – Young Riders 

Voor bepalingen inzake de deelname aan de rubrieken voor Young Riders wordt verwezen naar de FEI-reglementen 

en de website. 
 
Artikel 115 – Uitvoering van de proeven 
5. Halthouden en Groeten: 

Bij het halthouden en groeten voor de jury neemt de deelnemer de teugels en eventueel de zweep in de 
linkerhand. Deelnemers brengen de rechterhand naar beneden achter het dijbeen en knikken met het hoofd. Ook 
is het toegestaan voor heren wanneer een hoed wordt gedragen deze af te nemen met de rechterhand. Indien er 
meer juryleden in functie zijn, wordt alleen de voorzitter van de jury (bij C gezeten) gegroet. Hierna neemt de 
deelnemer de teugels weer in beide handen. Het halthouden tijdens de groet dient minimaal 3 seconden getoond 
te worden. 

7. Lichtrijden in draf: 
In de betreffende proef wordt aangegeven of men moet lichtrijden en/of doorzitten. In de klasse B geldt dat men 

moet lichtrijden. In de klassen L1 en L2 heeft de deelnemer zelf de keuze tussen lichtrijden en/ of doorzitten, 
vanaf de klassen M1 t/m ZZ-Licht heeft de ruiter zelf de keuze om te gaan lichtrijden of doorzitten tijdens het 
halsstrekken, de middengangen en de uitgestrekte gangen. Het van been verwisselen bij het van hand 
veranderen op de diagonaal gebeurt aan het einde van de diagonaal, tenzij in de desbetreffende proef anders 
wordt gevraagd. Er wordt op de buitendiagonaal (het buitenvoorbeen) lichtgereden.  

 

Artikel 117 - Kledingvoorschriften 

2. Deelnemers dienen, tenzij het verenigingstenue wordt gedragen, tijdens de proef te verschijnen in: 
e. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende 

veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt. Alleen in de 

klassen ZZ-Zwaar, Lichte- en Zware Tour mag met een dressuurhoed of bolhoed gereden worden. Een 

deelnemer die zijn hoofddeksel verliest of waarvan het veiligheidssysteem los komt moet dit herstellen, of in 
het geval van een losgekomen veiligheidssysteem dit vastmaken.  

 

Artikel 118 – Harnachement 

4. De toegestane bitten en de wijzigingen hierop zijn gepubliceerd op de website van de 

KNHS.  Het toegestane harnachement (en de wijzigingen hierop) worden gepubliceerd in de 

harnachementsgids op de website. 

 

Artikel 119 – Hulpmiddelen 
5. Het gebruik tijdens de proef van beenbescherming en/of springschoenen o.i.d., glijdende martingaal, Thiedeman-

teugel, e.d. is niet toegestaan. Het gebruik van beenbescherming (niet zijnde bandages) en/of springschoenen 
o.i.d. is wel toegestaan tijdens een hors concours – start en starts in teamdressuur. Het gebruik van een 
slofteugel is alleen tijdens prijsuitreikingen toegestaan en alleen in combinatie met een hoofdstel, voorzien van 
enkele trens. Tijdens prijsuitreikingen is het toegestaan beenbescherming- springschoenen o.i.d., glijdende 
martingaal, Thiedeman-teugel te gebruiken.  

10. Voor pony's zijn alleen stompe sporen, knopsporen - eventueel in zwanenhalsuitvoering – en sporen met een 
draaiend bolletje toegestaan waarvan de spoortand een maximale lengte van 3 cm heeft spoor een maximale 
lengte heeft van 3.5 cm vanaf de laars gemeten(zwanenhalsspoor horizontaal gemeten) en een minimale diameter 

van 0,5 cm. Voor toegestane sporen wordt verwezen naar de harnachementsgids op website. 
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12. Toegestane hulpmiddelen (en de wijzigingen hierop) worden gepubliceerd in de harnachementsgids op de 

website 

 

Artikel 125 – Toezichthouder (steward) 

1. Bij Nederlandse, KNHS-, regio- en kringkampioenschappen en bij selectiewedstrijden voor kampioenschappen  
alle KNHS dressuurwedstrijden is het aanstellen van een toezichthouder op het oefenterrein/het losrijden 
verplicht. Dit wordt aanbevolen voor alle overige wedstrijden. 

2. De toezichthouder dient een jurylid voor de discipline dressuur te zijn of op een specifieke lijst voor 

toezichthouders of stewards te staan vermeld. Het is niet toegestaan dat een jurylid in functie tegelijkertijd als 
toezichthouder fungeert.  

3. Tijdens outdoorwedstrijden dient er voor de toezichthouder een (eenvoudige) accommodatie beschikbaar te zijn. 
4. De toezichthouder ziet toe op een correcte optoming en correct gebruik van het harnachement; bij 

onvolkomenheden wordt de ruiter hierop gewezen en dient deze het harnachement conform het reglement aan 
te passen alvorens de ring te betreden. Als de ruiter dit niet kan aanpassen volgt uitsluiting. Dit wordt 
gerapporteerd.  

5. De bittencontrole moet met de grootst mogelijke omzichtigheid en na beëindiging van de proef uitgevoerd 

worden. Desgewenst mag de toezichthouder de mond van het paard openen of de groom/begeleider verzoeken 
dit voor hem te doen. De toezichthouder dient in dit geval per paard een nieuw stel handschoenen te gebruiken. 

6. Het door een deelnemer weigeren medewerking te verlenen aan en/of het bemoeilijken van de controle door de 

dienstdoende toezichthouder, kan uitsluiting tot gevolg hebben. In het geval van uitsluiting dient dit onmiddellijk 
aan de jury te worden gemeld. 

7. Toezichthouders zijn bevoegd deelnemers die zich misdragen een officiële waarschuwing te geven. Zij dienen 

daarvan melding te maken aan de Federatievertegenwoordiger en zijn verplicht dit op te (laten) nemen op het 
rapport met opgave van de persoonsgegevens van de betrokken deelnemer, van eventuele getuigen en de 
motivering van de getroffen maatregel. 

8. Het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen en/of optoming, evenals overmatig gebruik van toegelaten 
hulpmiddelen heeft, onmiddellijke uitsluiting dan wel diskwalificatie tot gevolg. Het maakt geen verschil of dit 
plaatsvindt in de ring of op enige ander deel van het wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende 

accommodatie. 
9. In het geval van uitgesproken onregelmatigheid van het paard deelt de toezichthouder de deelnemer direct mee 

dat deze wordt uitgesloten. Tegen deze beslissing is géén beroep mogelijk en de deelnemer dient onmiddellijk af 

te stijgen en met het paard het losrijterrein te voet te verlaten. 
10. Toezichthouders kunnen tijdens wedstrijden volgens artikel 47 controleren op de aanwezigheid van de 

benodigde  wedstrijddocumenten en of de gegevens hierin correct zijn geregistreerd. 
11. Toezichthouders zijn verplicht overtredingen van een deelnemer op te (laten) nemen in de rapportage aan de 

KNHS. 

 
Artikel 126 – Beoordeling 
3. De prestaties van de deelnemers in de proeven worden door een daartoe gelicenceerd jurylid beoordeeld door 

middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0 t/m 10, waarbij het cijfer 0 het slechtste en het cijfer 10 het 

beste cijfer is. Het toekennen van halve punten is bij alle onderdelen in de proeven toegestaan. Het toekennen van 
halve punten decimalen is ook alléén toegestaan bij de waardering van de artistieke presentatie in de Kür op 

muziek in alle klassen.  
De tabel/verklaring van de cijfers luidt als volgt: 
10 = uitmuntend 4 = onvoldoende 
  9 = zeer goed 3 = tamelijk slecht 
  8 = goed  2 = slecht 
  7 = tamelijk goed 1 = zeer slecht 
  6 = voldoende 0 = niet uitgevoerd 
  5 = matig 

Onder 'niet uitgevoerd' wordt verstaan, dat praktisch niets van de gevraagde beweging of oefening is getoond. 
 

Artikel 128 – Strafpunten 
1. Iedere vergissing in het programma, iedere weglating, iedere inbreuk op de volgorde van hetgeen moet worden 

getoond, het niet beginnen van de proef binnen 45 seconden nadat het startsein is gegeven of het beginnen van 
de proef zonder dat er een startsein is gegeven, in de Kür op muziek niet de ring binnen komen na 20 30 

seconden muzikaal intro, wordt ongeacht of dit al dan niet door een (bel)signaal van de (voorzitter van de) jury is 
aangegeven als volgt bestraft: 

- eerste keer     : 2 strafpunten 

-  tweede keer   : 4 strafpunten 
- derde keer      : uitsluiting 

Voor de Kür op muziek geldt; 

- eerste keer     : -1% van de totaalscore 
- tweede keer   : -2% van de totaalscore 
- derde keer      : uitsluiting. 
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Artikel 140 – Afdelingsdressuur/vier- en zestallen 
5. Het bestuur van de vereniging (of de daar toe aangewezen commandant) De commandant is verantwoordelijk 

voor het afdelingsdressuurteam.  
 
Artikel 141 – Kür op muziek individueel  

1. Kür-protocol:  

Een Kür-protocol bestaat uit twee delen: een technisch en een artistiek deel. Op de ruimte voor het technische 

gedeelte vermeldt een jurylid de waardering voor de technische uitvoering van de verplichte onderdelen.  
De ruimte voor het artistieke gedeelte van het protocol wordt benut voor de artistieke waarde van de proef. Het 
toekennen van decimalen is alléén toegestaan in het artistieke deel. 

De volgende onderdelen worden beoordeeld: 
1. De impuls, regelmaat en soepelheid van de gangen 
2. Rijvaardigheid en harmonie tussen ruiter en paard 
3. Choreografie, verdeling over de rijbaan en originaliteit 
4.  Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 
5. De muzikale interpretatie en muziekkeuze 

 
Voor elke Kür, op welk niveau dan ook, geldt dat er een serie verplichte oefeningen in verwerkt dient te zijn. De 

verplichte onderdelen die getoond moeten worden zijn opgenomen op het Kür protocol. De volgorde van die verplichte 

oefeningen is vrij. Een deelnemer dient de choreografie van zijn proef zo in te richten, dat de getoonde oefeningen ook 
daadwerkelijk door de jury te beoordelen zijn. Ook staat het de deelnemer vrij, zolang de maximale tijdsduur van de 
Kür niet is overschreden, om niet-verplichte onderdelen te tonen, zolang deze tenminste de moeilijkheidsgraad van 

het gevraagde niveau niet te boven gaan. 

3. Het rijden van een Kür op muziek is toegestaan vanaf de klasse L- dressuur. De klassen L1 en L2 en 

respectievelijk de klassen M1 en M2 worden als één niveau gezien. 

a. Het is niet toegestaan om onderdelen te tonen die liggen boven het gevraagde niveau van de klassieke 

proeven uit het dressuurproevenboekje, De (artistieke) cijfers voor Choreografie en voor 
Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal een 5,5. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen 
toont boven het gevraagde niveau gaan deze cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad 
omlaag met 0.5 per keer. 

b. Wanneer de ruiter/amazone de in de klassieke proeven omschreven oefeningen bewust een keer anders 
(zwaarder / moeilijker) uitvoert dan zoals deze oefeningen in de klassieke proeven omschreven staan, 
dan krijgt de ruiter/amazone voor dat onderdeel maximaal een 4,5 (mits minimaal 1 x correct getoond). 
Tevens mogen de (artistieke) cijfers voor zowel Choreografie als Moeilijkheidsgraad dan maar maximaal 
een 5,5 zijn. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen bewust anders (zwaarder) toont, gaan deze 
cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad omlaag met 0.5per keer. 

c. Oefeningen welke bewust beneden het niveau worden getoond worden beoordeeld met maximaal een 
4,5 in het betreffende onderdeel technische deel, het cijfer voor Moeilijkheidsgraad wordt met 0,5 
verminderd, ook het cijfer voor Choreografie wordt met 0,5 verminderd. 

d. Wordt een verplicht onderdeel niet correct uitgevoerd dan wordt dit beoordeeld met maximaal een 4,5 
voor het  betreffende onderdeel, de (artistieke) cijfers voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad zijn dan 
maar maximaal een 5,5. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen niet correct toont, dan gaan 
deze cijfers voor Choreografie en voor Moeilijkheidsgraad omlaag met 0.5 per keer. 

e. Wordt een verplicht onderdeel helemaal niet uitgevoerd dan wordt een 0 voor het betreffende onderdeel 
gegeven en de (artistieke) cijfers voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal een 
5,5. Wanneer een ruiter / amazone vaker onderdelen niet toont, dan gaan de cijfers voor Choreografie en 
voor Moeilijkheidsgraad omlaag met 0.5 per keer. 

f. Het is aan de jury om nog lagere cijfers te geven. 
4. Eisen ten aanzien van de muziek:  
a. De muziek mag beginnen met een intro bij het binnenkomen, maar moet in elk geval starten na de groet bij de 

eerste pas voorwaarts, zij- of achterwaarts.  
b. “Levende" muziek (een orkest of iets dergelijks) is verboden.  
c. Een deelnemer dient voorafgaand bij het secretariaat van de wedstrijd de geluidsdrager in te leveren, vergezeld 

van een reserve-exemplaar in verband met eventuele technische problemen. De te rijden proef behoeft niet te 

worden ingeleverd.  

d. Tijdsduur: Een Kür dient binnen de vastgestelde tijdsmarge beëindigd te zijn. Tijdsoverschrijding levert 0,5 % 

aftrek op, die op het totaal van de artistieke uitvoering in mindering worden gebracht. De Kür-beoordeling begint 

bij het binnenkomen van de deelnemer bij A. De tijd gaat in na de groet bij de eerste stap voorwaarts, zijwaarts of 
achterwaarts en eindigt bij de slotgroet. Na het belsignaal van de jury moet de muziek binnen 45 seconden 
beginnen. Nadat de muziek is begonnen dient de deelnemer binnen 30 seconden de ring binnenkomen bij A. 

e. Aftrekpunten; Fouten zoals bedoeld in artikel 128 geven een aftrek van 2 punten op de technische score. 
5. Oefeningen:  

a. Het binnenkomen, halthouden en groeten dienen te geschieden op de A-X-C-lijn, waarbij het is toegestaan 
vanuit stap, draf of galop binnen te komen, uitsluitend met het front recht naar de voorzitter van de jury bij C. 
Klassen L en M alleen toegestaan in stap of draf.  

b. De deelnemer dient bij het begin en einde van de proef te groeten met het front naar de voorzitter van de jury.  

c. Oefeningen, getoond tussen het binnen komen bij A en het halthouden/groeten, worden door de jury niet in de 
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technische beoordeling meegenomen. Er mogen op de A-C-lijn voor de groet echter geen oefeningen worden 
getoond boven het gevraagde niveau.  

d.  Bij de diverse verplichte onderdelen staan minimale voorwaarden genoemd op het protocol. Wanneer achter een 
verplicht onderdeel een aantal meters staat vermeld dan dient dit aantal meters ononderbroken te worden 
getoond. Zijgangen dienen te worden getoond zowel op de linker- als op de rechterhand. Appuyeren en wijken is 
in schuinte vrij, waarbij een zigzag- appuyement als één zijgang wordt beschouwd.  

e. De uitgestrekte draf en de uitgestrekte galop dient op de rechte lijn te worden getoond. (Getoond op een volte, 

wordt het gezien als een Middendraf en een Middengalop  

f. Een Kür dient uit het hoofd te worden gereden.  

g. Wanneer de ruiter/ amazone het publiek probeert te beïnvloeden met handgebaren geeft dit 0,5 punt aftrek op 

het cijfer voor Rijvaardigheid en harmonie t/m de proeven op Z1 niveau en voor het onderdeel harmonie voor de 
proeven vanaf Z2 niveau. Wanneer dit vaker voorkomt wordt er 1 punt afgetrokken van het cijfer voor 
Rijvaardigheid en harmonie t/m de proeven op Z1 niveau en voor het onderdeel harmonie voor de proeven vanaf 
Z2 niveau.  

h. Wanneer de ruiter/ amazone het paard probeert te beïnvloeden met de hand krijgt de ruiter/amazone voor dat 

betreffende onderdeel waarbij het gebeurde maximaal een 4,5. Ook geeft dit 1 punt aftrek op het cijfer voor 
Rijvaardigheid en harmonie t/m de proeven op Z1 niveau en voor het onderdeel harmonie voor de proeven vanaf 
Z2 niveau. 

 

g. Om een zo hoog mogelijke score te krijgen voor een galoppirouette moet deze worden getoond vanuit en naar 
een verzamelde galop  

h. Galoppirouettes van en naar stap (of piaffe voor Grand Prix) worden alleen in de Moeilijkheidsgraad en de 
Choreografie meegenomen.  

i. De stap moet minimaal over 20 meter worden uitgevoerd in een niet zijwaartse beweging. anders levert dat 
onderdeel maximaal een 4,5 op voor het technische cijfer , het cijfer voor moeilijkheidsgraad wordt met 0,5 
verminderd, ook het cijfer voor choreografie wordt met 0,5 verminderd.en tevens maximaal een 5,5 voor 
Choreografie en Moeilijkheidsgraad.  

j. Travers en renvers zijn altijd toegestaan vanaf het niveau M.  

k. Voor oefeningen, uitgevoerd met de hoed in één hand (deze oefeningen worden, mits niet beïnvloed door de 

hoed normaal beoordeeld), wordt 0,5 tot 1 punt afgetrokken van het cijfer voor Rijvaardigheid en harmonie 
tussen ruiter en paard. Dit geldt ook wanneer een ruiter duidelijk probeert het publiek te beïnvloeden. 

6. Specifiek voor Junioren en klasse Z2:  
a. In het geval de volgende oefeningen opzettelijk worden getoond wordt het desbetreffende onderdeel nooit hoger 

beoordeeld dan met een 4,5 in het technische deel en maximaal een 5,5 voor Choreografie en 
Moeilijkheidsgraad. Ongeacht of het onderdeel nogmaals correct wordt uitgevoerd.  

- een keertwending van meer dan 180 graden  
- galopchangementen die exact worden gereden om een bepaald aantal sprongen, zoals om de vier, drie, twee of 

om de pas.  
- bij appuyementen in galop waarbij meer dan 1x van richting wordt veranderd.  
b. In drafappuyementen is het meermaals van richting veranderen toegestaan.  

c. Specifiek voor de klasse Z2 pony’s geldt dat wanneer de verzamelde galop zonder een volte van 8 meter 
getoond wordt het betreffende onderdeel nooit hoger mag worden beoordeeld met een 4,5 in het technische 
gedeelte en maximaal een 5,5 voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad. 

7. Specifiek voor ZZ-Licht:  
a. In het geval de volgende oefeningen opzettelijk worden getoond wordt het desbetreffende onderdeel nooit hoger 

beoordeeld dan met een 4,5 in het technische deel en maximaal een 5,5 voor Choreografie en 
Moeilijkheidsgraad. Ongeacht of het onderdeel nogmaals correct wordt uitgevoerd.  

- galopchangementen die exact worden gereden om een bepaald aantal sprongen, zoals om de vier, drie, twee of 
één  

- zigzag in galop met meer dan één verandering van richting  

- Galoppirouette van meer dan 180 graden. Voor het rijden van een halve pirouette in galop geldt dat vóór en na 

deze oefening verzamelde galop getoond moet worden. Galoppirouettes uit stap tellen alleen mee in de artistieke 
beoordeling mits uitgevoerd voor minimaal een 7. Er wordt geen technisch cijfer voor gegeven 

8. Specifiek voor Young Riders en ZZ-Zwaar:  
a. In het geval de volgende oefeningen opzettelijk worden getoond wordt het desbetreffende onderdeel nooit hoger 

beoordeeld dan met een 4,5 in het technische deel en maximaal een 5,5 voor Choreografie en 
Moeilijkheidsgraad. Ongeacht of het onderdeel nogmaals correct wordt uitgevoerd.  

- Een galoppirouette van meer dan 180 graden  
- Galopwissels in series van 2 of minder.  

b. Zigzag-appuyementen zijn toegestaan, zowel in draf als galop.  

c. Voor het rijden van een halve pirouette in galop geldt dat vóór en na deze oefening verzamelde galop getoond 

moet worden. Galoppirouettes uit stap tellen alleen mee in de artistieke beoordeling mits uitgevoerd voor 
minimaal een 7. Er wordt geen technisch cijfer voor gegeven 

d. Oefeningen opgenomen in de Intermediaire I worden gerekend als niet toegestane onderdelen.  
9. Specifiek voor Intermediaire I:  

a. In het geval de volgende oefeningen opzettelijk worden getoond wordt het desbetreffende onderdeel nooit hoger 
beoordeeld dan met een 4,5 in het technische deel en maximaal een 5,5 voor Choreografie en 
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Moeilijkheidsgraad. Ongeacht of het onderdeel nogmaals correct wordt uitgevoerd.  
- Een galoppirouette van meer dan 360 graden  
- Galopwissels om de pas  

b.  Voor het rijden van een pirouette in galop geldt dat vóór en na deze oefening verzamelde galop getroond moet 

worden. Galoppirouettes uit stap tellen alleen mee in de artistieke beoordeling mits uitgevoerd voor minimaal een 
7. Er wordt geen technisch cijfer voor gegeven 

10. Specifiek voor Grand Prix en U25:  

a. In het geval de volgende oefeningen opzettelijk worden getoond wordt het desbetreffende onderdeel nooit hoger 
beoordeeld dan met een 4,5 in het technische deel en maximaal een 5,5 voor Choreografie en 
Moeilijkheidsgraad. Ongeacht of het onderdeel nogmaals correct wordt uitgevoerd.  

b. Voor het rijden van een (dubbele) pirouette in galop geldt dat vóór en na deze oefening verzamelde galop 

getroond moet worden. Galoppirouettes uit stap tellen alleen mee in de artistieke beoordeling mits uitgevoerd 
voor minimaal een 7. Er wordt geen technisch cijfer voor gegeven. Indien geen correcte pirouette wordt getoond 
dan geldt voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad maximaal een 5,5. 

c. Piaffe en piaffe-pirouettes krijgen altijd een technisch cijfer voor piaffe, elke keer dat het getoond wordt. Als 

aanvulling op de gevraagde piaffe met een minimum van 10 passen rechtuit. Ontbreekt deze, kan het eindcijfer 
(ongeacht uit het gemiddelde eindcijfer dat ontstaat) niet hoger dan een 4,5 zijn voor piaffe enwordt. het cijfer 
voor moeilijkheidsgraad met 0,5 verminderd, ook het cijfer voor choreografie wordt met 0,5 verminderd 

d. Passage en Passage-appuyementen krijgen altijd een technisch cijfer voor passage, elke keer dat het getoond 
wordt. Als aanvulling op de gevraagde passage met een minimum van 20 15 meter rechtuit. Ontbreekt deze, kan 
het eindcijfer (ongeacht uit het gemiddelde eindcijfer dat zou ontstaat) niet hoger dan een 4,5 zijn. Indien geen 
passage wordt getoond zoals gevraagd dan wordt geldt voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad maximaal een 

5,5. het cijfer voor moeilijkheidsgraad met 0,5 verminderd, ook het cijfer voor choreografie wordt met 0,5 
verminderd. 

 
Artikel 146 – Teamdressuur 
1. Specifieke bepalingen voor Kür op muziek voor viertallen en Pas-de-Deux (pony's en paarden): 

a. Viertallen en Pas de Deux-teams dienen te worden samengesteld afhankelijk van het gestelde in het 
vraagprogramma. 

b. Het viertal/Pas de Deux-team bepaalt zelf in welke klasse er wordt gestart. 
c. Optoming en kleding: 

  Bandages Het gebruik van beenbescherming (niet zijnde bandages) en/of springschoenen o.i.d 

en voortuigen zijn toegestaan. 
Het rijden met stang en trens is toegestaan voor viertallen paarden en Pas de Deux-teams in de klasse Z en 
ZZ wanneer iedere deelnemende combinatie Z- of hoger startgerechtigd of geklasseerd is. 

d. Voor het overige zijn de officiële wedstrijdreglementen van toepassing. 

De voorgeschreven proeven uit het dressuurproevenboekje voor de verschillende klassen dienen te worden 

gebruikt. 
e. Proefuitvoering: 

Het is toegestaan de wedstrijdring te verkennen alvorens op te stellen voor het uitbrengen van de groet. 

Betreden van de ring kan geschieden in stap of draf. Na het belsignaal van de jury dient het viertal binnen 45 
seconden de startpositie voor de Kür te hebben ingenomen. 

Het is niet toegestaan om onderdelen te tonen die liggen boven het gevraagde niveau van de 
afdelingsdressuurproeven uit het dressuurproevenboekje, De (artistieke) cijfers voor Choreografie en 
Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal een 5,5. 
Wanneer het team de in de afdelingsdressuurproeven omschreven oefeningen bewust een keer anders 
(zwaarder) uitvoert dan zoals deze oefeningen in de klassieke proeven omschreven staan, dan krijgt de 
ruiter/amazone voor dat onderdeel maximaal een 4,5 (mits minimaal 1 x correct getoond). Tevens mogen de 
(artistieke) cijfers voor zowel Choreografie als Moeilijkheidsgraad dan maar maximaal een 5,5 zijn.  
Wordt een verplicht onderdeel helemaal niet uitgevoerd dan wordt een 0 als technisch cijfer voor het 
onderdeel gegeven en de (artistieke) cijfers voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal 
een 5,5. Het is aan de jury om nog lagere cijfers te geven.   
Voor de beoordeling zie artikel 141. 

f. Commandant: 

De commandant is niet te paard en presenteert het viertal. Uitsluitend de commandant brengt, zowel bij het 
begin als het einde van de proef, voor het front van het viertal de groet uit naar de hoofdjury, gezeten bij C. 
De commandant stelt zich tijdens de proef op buiten de ring en wel op de korte zijde tussen C en M. De proef 

dient uit het hoofd te worden gereden; het is de commandant niet toegestaan de proef voor te lezen. 
g. Tijdsduur 

Tijdsduur: Een Kür dient binnen de vastgestelde tijdsmarge beëindigd te zijn. Tijdsoverschrijding levert 0,5 % 

aftrek op, die op het totaal van de artistieke uitvoering in mindering worden gebracht. De Kür-beoordeling 

begint bij het binnenkomen van de deelnemer bij A. De tijd gaat in na de groet bij de eerste stap voorwaarts, 
zijwaarts of achterwaarts en eindigt bij de slotgroet. Een muzikaal intro buiten de ring is toegestaan mits het 
team binnen maximaal 20 seconden bij A de ring binnenkomt. 
Zie artikel 141. 
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Artikel 147 – Dressuurproeven bitloos rijden 
Het bitloos rijden van dressuurproeven is mogelijk t/m de klasse M2 ZZ-Licht dressuur voor zowel paarden- als pony’s. 
Vanaf de klasse Z1 is het alléén mogelijk om buiten mededinging (HC) bitloos deel te nemen.  

1. De volgende bitloze optomingen zijn toegestaan (Toegestane bitloze optomingen zijn te vinden in de 

harnachementsgids): 

- De Sidepull, 
- Het kingekruiste bitloos hoofdstel, 
- Het kaakgekruiste bitloos hoofdstel, 

-  Regulier toegestaan hoofdstel zonder bit waarbij de teugels direct aan  de neusriem worden bevestigd. 
Het hoofdstel moet van leer zijn waarbij de neusriem een minimale breedte van 2 cm heeft. Er mag zich geen 
metalen kern in de neusriem bevinden. Bij het gebruik van een kin- of kaakgekruist hoofdstel moet wanneer er 
gebruik gemaakt wordt van koorden, deze een minimale diameter van 6 mm hebben. 

2. De omschrijving van de diverse onderdelen van de individuele dressuurproeven, eventueel met de daarbij 

behorende toelichting en de daarin opgenomen bepalingen in bijlage 6, zijn van toepassing met uitzondering van 
het volgende: 
-  Onder aanleuning zoals beschreven in het scala van africhting wordt in de dressuurproeven bitloos rijden 

verstaan het lichte contact op de teugels met het paard en de hoofd/halshouding van het paard. 
 

Artikel 148 – Online deelnemen aan Paardrijden.nl 
Het online  rijden van dressuurproeven voor promotiepunten/ winstpunten is alleen mogelijk via 

Paardrijden.nl en is mogelijk t/m de klasse L2 dressuur voor zowel paarden- als pony’s. 

In de klassen B t/m L2 kunnen via het online dressuurproeven rijden op Paardrijden.nl maximaal 5 winstpunten per 

klasse worden behaald. De overige behaalde punten tijdens online events tellen niet mee voor promotie. De 
specifieke bepalingen voor het deelnemen aan Paardrijden.nl staan vermeld op de website Paardrijden.nl.  . 
 

 
Bijlage tabel Samenvatting maatregelen 
 

Een combinatie die wegens uitsluiting de ring moet verlaten, krijgt 2 verliespunten, met uitzondering in 

geval van: 

- kreupelheid van het paard. 

- vrijwillige verlating van de ring. 

- ernstige blessure. 

- wanneer bij het paard bloed in de mond wordt geconstateerd zonder dat dit het gevolg is van 

wreedheid. 

- wanneer het jurylid bij gevaarlijke situaties besluit tot uitsluiting. 


