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Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden 
in de paardensport voor mensen met een beperking, zowel wedstrijdgericht als op 
recreatief niveau.

In	2003	tekende	de	KNHS	een	intentieverklaring	om	aan	de	slag	te	gaan	met	de	integratie	
van	het	aangepast	sporten	binnen	de	reguliere	paardensport.	Inmiddels	heeft	de	aangepaste	
sport	via	de	regio’s	een	plaats	gekregen	binnen	de	KNHS-structuur.	Zo	is	de	Federatie	
Paardrijden	Gehandicapten	(FPG)	aangesloten	bij	de	KNHS	en	is	de	Commissie	Aangepast	
Sporten	als	adviescommissie	van	het	KNHS-bestuur	ingesteld.	Daarnaast	zijn	de	KNHS	
Regioportefeuillehouders	Aangepast	Sporten	het	aanspreekpunt	voor	alle	zaken	die	met	
aangepaste	paardensport	te	maken	hebben.	Meer	informatie	hierover	en	over	de	wedstrijden	
aangepast	sporten	vindt	u	op	de	KNHS-website.

In	deze	brochure	wil	de	KNHS	de	mogelijkheden	voor	de	aangepaste	paardensport	vanuit	
zowel	de	KNHS,	FPG	als	FNRS	belichten	en	samenbrengen.	Deze	brochure	beschrijft	
voor	iedere	ruiter,	menner,	ouder,	instructeur,	vereniging	of	manege	de	verschillen,	
overeenkomsten	en	mogelijkheden.	De	KNHS	wil	met	deze	brochure	het	instromen	van	
sporters	met	een	beperking	in	de	paardensport	en	de	doorstroming	binnen	de	paardensport	
stimuleren,	zowel	op	wedstrijd-	als	recreatief	niveau.
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Inleiding

Paardensport biedt voor alle beoefenaars voordelen. Bij het 
paardrijden gebruik je bijna alle spiergroepen. Daarnaast 
is paardensport een sociale sport waarbij de omgang met 
paard of pony centraal staat.



Het is voor vrijwel iedereen met een beperking mogelijk de paardensport te beoefenen. 
Afhankelijk van de aard van je beperking zijn er diverse mogelijkheden voor aanpassingen 
en hulpmiddelen.

Lichamelijke beperking
Voor	ruiters	en	menners	met	een	lichamelijke	beperking	zijn	er	diverse	aanpassingen	
ontwikkeld	voor	het	harnachement,	het	rijtuig	of	de	kleding,	zoals:		
•	 Hulpmiddelen	om	het	op-	en	afstappen	mogelijk	te	maken,	bijvoorbeeld	opstapperrons	
	 en	tilliften.	
•	 Hulpmiddelen	om	het	zitten	op	het	paard	mogelijk	te	maken	en	de	houding	te		
	 verbeteren,	bijvoorbeeld	een	aangepast	zadel.	
•	 Aangepaste	teugels	of	leidsels.	
•	 Ondersteuning	van	de	beenhulpen,	bijvoorbeeld	door	aangepaste	stijgbeugels	of	door	
	 het	gebruik	van	een	(extra)	zweep.	
•	 Aangepaste	rijtuigen,	bijvoorbeeld	toegankelijk	voor	een	rolstoel.

Verstandelijke beperking
Voor	ruiters	met	een	verstandelijke	beperking	is	
het	belangrijk	dat	de	instructeur	om	kan	gaan	met	
uiteenlopende	verstandelijke	beperkingen.	
Daarnaast	zijn	er	hulpmiddelen	zoals	gekleurde	teugels	
die	het	makkelijker	te	maken	om	deze	op	gelijke	lengte	te	
houden	en	letterborden	in	de	rijbaan	met	plaatjes	voor	
duidelijke	herkenbaarheid.	

Visuele beperking
Ruiters	met	een	visuele	beperking	kunnen	bij	het	
beoefenen	van	de	paardensport	ondersteund	worden	door:	
•	 Grote	letterborden.	
•	 Callers.	Een	caller	is	iemand	die	bij	een	letter	in	de	rijbaan	staat	en	de	ruiter	met	zijn		
	 of	haar	stem	aangeeft	waar	een	letter	is.	Op	deze	manier	kan	de	ruiter	zich	op	zijn	
	 gehoor	oriënteren	en	de	gevraagde	figuren	rijden.

Auditieve beperking
Voor	ruiters	en	menners	met	een	auditieve	beperking	is	het	belangrijk	dat	de	communicatie	
met	de	instructeur	goed	verloopt.	Systemen	met	een	zender	en	ontvanger	of	het	gebruik	van	
gebarentaal	kunnen	hieraan	bijdragen.	

Meervoudige beperking
Ruiters	met	een	zwaardere	meervoudige	beperking	kunnen	onder	begeleiding	van	een	
deskundige	instructeur	en	in	een	goed	aangepaste	omgeving	leren	paardrijden.	Voor	wie	
ondanks	hulpmiddelen	niet	op	een	paard	kan	zitten	bestaat	bij	een	aantal	maneges	de	
mogelijkheid	van	huifbedrijden.	Hierbij	lopen	twee	paarden	onder	een	stalen	frame.	Over	de	
ruggen	van	de	paarden	is	een	doek	gespannen	waarop	de	ruiter	ligt.	

1. Voor wie is de aangepaste paardensport?
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Dressuur
Dressuur	is	een	van	de	meest	populaire	disciplines	binnen	de	paardensport.	Samen	
met	springen	en	eventing	is	het	een	van	de	drie	Olympische	paardensportdisciplines.	Bij	
dressuurwedstrijden	wordt	gekeken	naar	de	mate	van	gymnastisering	en	beheersing	
van	het	paard.

Wedstrijden	
Dressuurwedstrijden	worden	verreden	in	een	rijbaan	die	is	voorzien	van	letters.	
Afhankelijk	van	het	niveau	is	de	rijbaan	20	x	40	meter	of	20	x	60	meter.	Tijdens	de	
wedstrijden	rijden	een	ruiter	en	een	paard	een	proef	die	bestaat	uit	verschillende	
oefeningen.	Deze	proeven	zijn	te	vinden	in	het	dressuurproevenboekje	en	zijn	
onderverdeeld	in	de	niveaus	B	(Beginner),	L	(Licht),	M	(Midden),	Z	(Zwaar)	en	ZZ	(Dubbel	
Zwaar).	Door	de	letters	die	langs	de	rijbaan	staan,	weet	de	ruiter	waar	de	oefeningen	
uitgevoerd	moeten	worden.	Een	jury	beoordeelt	of	de	oefening	goed	is	uitgevoerd	
en	geeft	hier	voor	een	cijfer	variërend	van	0	tot	10.	De	cijfers	van	de	verschillende	
oefeningen	bij	elkaar	opgeteld	geven	het	resultaat	van	een	proef.

De verschillende niveaus

Paardensport op therapeutische basis
Paardensport	kan	als	therapie	worden	ingezet	als	onderdeel	van	het	behandelprogramma.	
De	begeleiding	wordt	verzorgd	door	gediplomeerde	therapeuten	met	als	specialisatie	het	
gebruik	van	het	paard.
Paardrijden	op	FPG-maneges	heeft	primair	als	doel	recreatief	te	zijn.	De	FPG	bevordert	ook	de	
therapeutische	aspecten	van	het	paardrijden.	Voor	therapeutische	vormen	van	paardensport	
verwijzen	we	je	naar		FPG-maneges	die	samenwerken	met	revalidatiecentra	en	zelfstandige	
therapeuten,	of	naar	therapeuten	Equine	Assisted	Therapy	en	Equitherapie.

Recreatieve paardensport 
De	KNHS	heeft	voor	de	recreatieve	paardensporter	verschillende	producten,	zoals	de	digitale	
ruiterroutes.	
Als	recreatieve	paardensporter	kun	je	les	nemen	bij	een	vereniging	of	een	manege.	

De verschillende paardensportdisciplines

KNHS Disciplines
Bij	de	KNHS	zijn	acht	paardensportdisciplines	ondergebracht:	dressuur,	springen,	eventing,	
endurance,	mennen,	aangespannen	sport,	voltige	en	reining.	

FEI Para Equestrian Disciplines
De	internationale	hippische	sportbond	(FEI)	erkent	dressuur	en	mennen	als	Para	Equestrian	
disciplines.	Hiervoor	zijn	wedstrijdreglementen	opgesteld.	

Mennen
De	discipline	mennen	bestaat	uit	drie	onderdelen:	dressuur,	vaardigheid	en	
samengesteld	mennen.	Er	kan	worden	gereden	met	een	enkelspan,	tweespan,	tandem	
of	vierspan,	zowel	met	pony’s	als	met	paarden.	

Dressuurwedstrijden
Bij	de	dressuurwedstrijden	wordt	er,	net	als	bij	de	dressuur	onder	het	zadel,	een	proef	
gereden	in	de	klasse	B	(Beginner),	L	(Licht),	M	(Midden),	Z	(Zwaar)	en	ZZ	(Dubbel	Zwaar).	

Vaardigheidswedstrijden
Bij	de	vaardigheidswedstrijden	is	er	een	parcours	uitgezet	dat	is	afgebakend	met	
oranje	plastic	kegels.	Op	iedere	kegel	ligt	een	balletje.	De	menner	moet	zijn	span	
door	dit	parcours	sturen,	zonder	de	balletjes	van	de	kegels	te	rijden.	Een	goede	
test	op	gehoorzaamheid	van	het	paard	en	de	stuurmanskunst	van	de	menner!	
Vaardigheidswedstrijden	kunnen	gereden	worden	in	de	klasse	B	(Beginner),	L	(Licht),	
M	(Midden)	en	Z	(Zwaar).

Samengestelde menwedstrijden
Een	samengestelde	menwedstrijd	bestaat	uit	drie	proeven:	een	dressuurproef,	een	
marathon	en	een	vaardigheidsproef.	De	marathon	bestaat	uit	een	wegparcours	en	een	
aantal	hindernissen.	Vooral	waterhindernissen	zorgen	voor	veel	spektakel!	De	reguliere	
samengestelde	menwedstrijden	zijn	ingedeeld	in	de	klassen	1,	2,	3	en	4.
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Paardensport in wedstrijdverband
Ruiters	met	een	beperking	kunnen	deelnemen	aan	de	reguliere	KNHS-wedstrijdsport,	
eventueel	met	gebruikmaking	van	een	aanpassing	of	een	hulpmiddel.	
Je	kunt	ook	deelnemen	aan	nationale	wedstrijden	in	het	aangepast	sporten.	Je	moet	wel	lid	
zijn	van	een	bij	de	KNHS	aangesloten	vereniging	en	je	moet	een	startkaart	aanvragen.

Menners	met	een	beperking	die	in	een	grade	zijn	ingedeeld,	kunnen	met	een	enkel-	of	
tweespan	deelnemen	aan	reguliere	wedstrijden.	In	de	dressuur	en	de	marathon	wordt	je	
prestatie	door	middel	van	een	score-key	verrekend	en	in	de	vaardigheid	wordt	er	gewerkt	
met	aangepaste	tijden.	Als	je	niet	bent	ingedeeld	in	een	grade	kun	je	ook	deelnemen	aan	
reguliere	wedstrijden,	eventueel	gebruik	makend	van	een	hulpmiddel.
Zie ook het hoofdstuk classificatie op pagina 13.

Als	je	als	ruiter	of	menner	bij	een	manege	rijdt,	kun	je	een	manegestartkaart	aanvragen.	
Met	deze	manegestartkaart	mag	je	in	de	lagere	klassen	van	de	reguliere	wedstrijdsport	
op	KNHS-wedstrijden	starten.	
Op	verschillende	FPG	en	FNRS-ruitersportcentra	worden	onderlinge	wedstrijden	of	
proevendagen	georganiseerd	waaraan	je	kunt	deelnemen.

Internationaal
Als	je	internationaal	wilt	starten,	kun	je	je	via	de	KNHS	inschrijven	voor	internationale	
wedstrijden	in	het	aangepast	sporten.	

Topsport
Voor	de	disciplines	dressuur	en	mennen	heeft	de	KNHS	A-en	B-kaders	ingesteld	waar	je	als	
ruiter	of	menner	in	opgenomen	kunt	worden	als	je	aan	de	eisen	voldoet.
De	KNHS	heeft	een	bondscoach	aangepast	sporten	voor	de	dressuur	en	er	is	een	chef	
d’equipe	voor	het	aangepast	mennen.	
Deze	KNHS-functionarissen	begeleiden	je	als	je	in	een	kader	zit,	observeren	je	
tijdens	observatiewedstrijden	en	ze	beslissen	mee	over	je	eventuele	uitzending	naar	
Wereldkampioenschappen	en	Paralympische	Spelen.	
Als	je	in	aanmerking	wilt	komen	voor	opname	in	een	kader	moet	je	eerst	uitkomen	in	de	
wedstrijdsport	van	het	aangepast	sporten	en	moet	je	aan	de	prestatie-eisen	voldoen.

Paralympische Spelen
De	Paralympische	Spelen	zijn	het	belangrijkste	sportevenement	voor	topsporters	met	
een	lichamelijke	en/of	visuele	beperking.	De	Paralympische	Spelen	worden	iedere	vier	
jaar	gehouden	in	hetzelfde	gastland	en	dezelfde	stad	als	waar	de	Olympische	Spelen	
plaatsvinden.	Er	zijn	zowel	zomer-	als	winterspelen.	Paardensport	(dressuur)	is	één	van	
de	paralympische	sporttakken.	
Selectie	voor	en	uitzending	naar	de	Paralympische	Spelen	voor	de	paardensport	verloopt	
via	de	KNHS.	
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Special Olympics
Special	Olympics	is	een	wereldwijde	
organisatie	die	sport	voor	mensen	met	
een	verstandelijke	beperking	organiseert.	
De	Olympische	sporten	worden	beoefend	
door	sporters	van	alle	leeftijden	en	
niveaus.	Door	te	sporten	krijgen	mensen	
met	een	verstandelijke	beperking	een	
betere	conditie,	meer	zelfvertrouwen	
en	worden	zij	gerespecteerd	door	hun	
familie,	vrienden	en	publiek.	Iedere	
sporter	kan	op	zijn	of	haar	niveau	
meedoen.	Paardrijden	is	een	bijzondere	
sport	voor	mensen	met	een	verstandelijke	
beperking.	Door	te	leren	omgaan	met	
en	het	aansturen	van	een	paard	kan	een	
sporter	veel	zelfvertrouwen	opbouwen.	
Dat	is	precies	wat	Special	Olympics	
wil	bereiken.	Voor	de	Special	Olympics	
geldt	geen	kwalificatie	voor	deelname.	
Verenigingen	of	maneges	kunnen	zich	
opgeven	voor	deelname	en	er	wordt	door	
loting	bepaald	wie	mag	deelnemen.



Je kunt er als paardensporter voor kiezen om deel te nemen aan reguliere KNHS-
wedstrijden, maar je kunt er ook voor kiezen om uit te komen in de zogenaamde ‘grade’ 
proeven voor het aangepast sporten. Deze proeven zijn specifiek opgesteld voor ruiters  
met een beperking, er nemen geen valide ruiters deel. 

Classificatie en dispensatie
In	het	aangepast	sporten	wordt	zowel	nationaal	als	internationaal	gewerkt	met	classificatie.	
Je	mag	als	ruiter	of	menner	met	een	beperking	altijd	uitkomen	op	de	reguliere	wedstrijden.	
Als	je	met	een	hulpmiddel	of	aanpassing	wilt	deelnemen	aan	reguliere	wedstrijden	
of	als	je	wilt	deelnemen	aan	wedstrijden	voor	de	aanpaste	paardensport,	moet	je	een	
classificatiekeuring	aanvragen.	Deze	keuring	wordt	georganiseerd	door	Gehandicaptensport	
Nederland.	

Door	middel	van	een	classificatiekeuring	wordt	beoordeeld	of	je	voldoet	aan	de	minimale	
handicapeis.	De	KNHS	volgt	hierin	de	regelgeving	van	de	FEI,	de	internationale	hippische	
sportbond.	Als	je	niet	voldoet	aan	de	minimale	handicapeis,	mag	je	alleen	uitkomen	
op	reguliere	wedstrijden.	Je	kunt	dan	een	pas	aanvragen	die	vergelijkbaar	is	met	de	
classificatiepas.	Op	deze	pas	staan	de	hulpmiddelen	vermeld	die	zijn	toegestaan	om	deel	te	
mogen	nemen	aan	de	reguliere	wedstrijden	(dispensatie).
De	classificatie	is	voor	de	sport	erg	belangrijk	om	een	eerlijke	competitie	te	bevorderen	en	
te	waarborgen.	Ruiters	en	menners	met	vergelijkbare	mogelijkheden	in	de	sport	komen	
hierdoor	in	dezelfde	grade	uit.
Er	wordt	op	de	classificatiepas	in	de	regel	geen	dispensatie	gegeven	om	oefeningen	anders		
of	niet	uit	te	voeren,	omdat	dit	niet	goed	te	beoordelen	is	door	een	jury.

Als	je	wel	voldoet	aan	de	minimale	handicapeis,	mag	je	deelnemen	aan	zowel	reguliere	
wedstrijden	als	aan	wedstrijden	voor	aangepaste	paardensport.	Je	wordt	ingedeeld	in	een	
bepaalde	grade	die	de	mate	van	je	beperking	en	
de	mogelijkheden	binnen	je	sporttak	aangeeft.
	
Als	je	wilt	uitkomen	in	een	andere	discipline	dan	
dressuur	of	mennen	of	je	hebt	een	andere	dan	
een	lichamelijke	of	visuele	beperking,	kun	je	bij	de	
KNHS	dispensatie	aanvragen.

De KNHS, FPG en FNRS hebben elk een eigen aanbod op het gebied van aangepast sporten. 
Sporters die een eigen paard hebben nemen veelal via een KNHS-vereniging deel aan de 
paardensport, terwijl FPG of FNRS ruitersportcentra paarden ter beschikking stellen voor de 
sport.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
De	KNHS	is	de	overkoepelende	organisatie	voor	de	paardensport	in	Nederland	en	is	met	ruim	
160.000	leden	één	van	de	grotere	sportbonden	van	Nederland.	De	KNHS	is	een	vereniging,	
die	de	paardensport	professioneel	en	pro-actief	bevordert.	Recreanten	en	wedstrijdsporters	
kunnen	hun	sport	hierdoor	zo	optimaal	mogelijk	beoefenen.	Uitgangspunt	is	het	welzijn	van	
en	de	verantwoorde	omgang	met	paard	en	pony.
De	aangepaste	wedstrijdsport	heeft	een	plaats	binnen	de	structuur	van	de	KNHS	op	dezelfde	
manier	als	de	reguliere	wedstrijdsport	en	is	daarmee	volledig	geïntegreerd	binnen	de	KNHS.	
Naast	wedstrijden	aangepast	sporten	heeft	de	KNHS	een	groot	aanbod	aan	reguliere	
wedstrijden	waar	ook	ruiters	met	een	beperking	aan	kunnen	deelnemen.	

Federatie Paardrijden Gehandicapten 
De	FPG	heeft	als	doelstelling	het	paardrijden	door	mensen	met	een	beperking	te	bevorderen,	
de	kwaliteit	daarvan	te	bewaken	en	daarbij	de	belangen	van	de	ruiters	met	een	beperking	
te	behartigen.	Leden	van	de	FPG	zijn	stichtingen	en	verenigingen	in	Nederland,	die	zonder	
winstoogmerk	paardrijden	door	mensen	met	een	beperking	mogelijk	maken,	deels	in	
eigen	maneges,	deels	in	gewone	manegebedrijven.	Van	de	ongeveer	6.000	ruiters	heeft	het	
merendeel	een	verstandelijke	of	meervoudige	beperking;	zij	rijden	veelal	recreatief	en/of	met	
een	therapeutisch	doel.	Bij	een	aantal	FPG	maneges	wordt	ook	les	gegeven	in	het	mennen	
of	in	voltige.	Sinds	2007	is	de	FPG	aangesloten	bij	de	KNHS.	De	FPG	heeft	haar	eigen	bestuur	
en	administratie.	Er	wordt	met	de	KNHS	samengewerkt	op	het	gebied	van	opleidingen	voor	
instructeurs	en	op	het	gebied	van	communicatie.	

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
De	FNRS	is	de	brancheorganisatie	voor	aangesloten	FNRS-ruitersportcentra.	Ongeveer		
50	FNRS-ruitersportcentra	hebben	een	samenwerkingsverband	met	een	FPG-vereniging.	
Op	verschillende	andere	FNRS-ruitersportcentra	is	het	mogelijk	voor	ruiters	met	een	(lichte)	
beperking	deel	te	nemen	aan	de	reguliere	manegelessen.	Je	kunt	contact	opnemen	met	een	
FNRS-ruitersportcentrum	om	te	kijken	of	zij	jou	als	sporter	een	plaats	kunnen	bieden.	
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2. Aanbod aangepast sporten 3.  Wedstrijden
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Voor meer informatie kun je terecht bij de KNHS Regioportefeuillehouders Aangepast 
Sporten. Kijk op www.knhs.nl voor onder andere het nieuws, de wedstrijdkalender en de 
diverse taken en contactgegevens van de Regioportefeuillehouders.

Meer informatie
Vragen?	Stuur	een	e-mail	naar	info@knhs.nl	o.v.v.	Aandachtsfunctionaris	Aangepast	Sporten

Classificatie:	Gehandicaptensport	Nederland:	www.gehandicaptensport.nl

Federatie	Paardrijden	Gehandicapten:	www.verenigingfpg.nl

Federatie	van	Nederlandse	Ruitersportcentra:	www.fnrs.nl

Internationale	wedstrijden	&	reglementen	FEI	(internationale	hippische	sportbond):
www.horsesport.org

4. Tenslotte

Colofon

Uitgave	
Koninklijke	Nederlandse	Hippische	Sportfederatie
De	Beek	125
Postbus	3040,	
3850	CA	ERMELO
telefoon	0577-408200
www.knhs.nl

1e	druk	juni	2008	

Samenstelling	
Jessica	Venhorst	(KNHS)

Redactie	
KNHS	afdeling	Marketing	&	Communicatie

Fotografie	 	
Arnd	Bronkhorst
Hans	Feijth,	H2F	fotografie
Manege	zonder	Drempels
Jack	Marks

Vormgeving	
Interface	Communicatie,	Ede

Bronnen	
www.knhs.nl			
www.gehandicaptensport.nl
www.fnrs.nl			
www.verenigingfpg.nl

Volg onderstaand schema om te zien of je een classificatiekeuring nodig hebt.

Heb	je	(ruiter/	menner)	een	
beperking	die	niet	tijdelijk	is	
(zoals	bijv.	botbreuk)	en	wil	je	
uitkomen	in	de	wedstrijdsport?

Nee
Een	classificatiekeuring	aanvragen	is	niet	nodig.	Ruiters	
met	een	tijdelijke	beperking	(i.v.m.	een	blessure)	kunnen	
via	de	KNHS	een	tijdelijke	dispensatie	aanvragen	om	
bijvoorbeeld	zonder	handschoenen	te	mogen	rijden.	

Ja

Heb	je	een	lichamelijke	of	
visuele	beperking?

Ja

Wil	je	uitkomen	in	de	dressuur	
of	mensport?

Ja

Wil	je		uitkomen	in	het	aangepast	
sporten?	(grade	proeven)

Ja

Nee
Alleen	voor	ruiters	met	een	lichamelijke	of	visuele	
beperking	heeft	de	FEI	een	grade	indeling	ontwikkeld	
en	is	een	classificatiekeuring	mogelijk.	Dispensatie	
aanvragen		kan	bij	de	KNHS	indien	je	een	hulpmiddel	
nodig	hebt	om	in	de	reguliere	wedstrijdsport	uit	te	
komen.	De	Commissie	Aangepast	Sporten	adviseert	de	
KNHS	over	toekennen	van	dispensaties.	

Nee
Conform	het	FEI	reglement	wordt	op	dit	
moment	alleen	met	classificatie	gewerkt	voor	de	
paardensportdisciplines	Dressuur	en	Mennen.	
Classifiers	paardensport	zijn	hiervoor	opgeleid.	Indien	
je	wilt	deelnemen	aan	de	wedstrijdsport	in	een	
andere	paardensport	discipline	en	het	gebruik	van	
een	hulpmiddel	vanwege	je	beperking	nodig	is,	kunt	
je	dispensatie	aanvragen	bij	de	KNHS.	De	Commissie	
Aangepast	Sporten	adviseert	de	KNHS	over	het	
toekennen	van	dispensaties.	

Wil	je	in	de	reguliere	sport	gebruik	
maken	van	een	aanpassing/	
hulpmiddel?

Nee
Classificatie	keuring	is	
niet	nodig,	je	kunt	zonder	
hulpmiddel	te	allen	tijde	
deelnemen	aan	de	klasse	waarin	
je	startgerechtigd	bent.

Je	moet	je	via	Gehandicaptensport	Nederland	aanmelden	voor	een	classificatiekeuring.	
1)	 Indien	je	voldoet	aan	de	minimale	handicapeis	word	je	automatisch	ingedeeld	in	een	grade.			
	 Je	krijgt	een	classificatiepas	waarop	de	hulpmiddelen/	aanpassingen	staan	vermeld	die	je	tijdens		
	 de	wedstrijden	mag	gebruiken.	Deze	hulpmiddelen	zijn	zowel	op	wedstrijden	van	het	aangepast		
	 sporten	als	op	reguliere	KNHS	wedstrijden	geldig.	
2)	Indien	je	niet	voldoet	aan	de	minimale	handicapeis	beoordeelt	de	classifier	of	en	zo	ja		
	 welk	hulpmiddel	of	welke	aanpassing	je	mag	gebruiken	in	de	reguliere	wedstrijdsport.	Deze		
	 hulpmiddelen	worden	vermeld	op	een	pas	die	vergelijkbaar	is	met	de	classificatiepas	maar	die		
	 alleen	geldig	is	op	reguliere	KNHS	wedstrijden.	

Nee

Ja
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