
 

 

Paardrijden.nl uitbreiden met Z1 t/m ZZ-Licht 

dressuur 

 

Vanaf april is het vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, mogelijk om in de 

dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat het 

overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt heeft de KNHS vanwege de grote vraag 

vanuit dressuurruiters in afstemming met het dressuurforum besloten ook tijdelijk winstpunten toe te 

kennen aan proeven in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht. Hier zijn wel separate bepalingen voor opgesteld.  

Regels deelname Paardrijden.nl Z1 t/m ZZ-Licht 

 Per 1 maart wordt het mogelijk om in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht voor winstpunten deel te 

nemen aan Paardrijden.nl .  

 Wanneer er weer meetmomenten en/of wedstrijden mogelijk zijn stopt de mogelijkheid voor 

online paardrijden voor de klassen M1 t/m ZZ-Licht. 

 Deelname aan de proeven Z1 t/m ZZ-Licht is maximaal 1x per twee weken mogelijk. Dit houdt 

in dat er ene evenement met Z-rubrieken wordt uitgeschreven in de oneven weken. Je kunt je 

video opnemen in de week van het evenement of in de week daarvoor. In de oneven weken 

wordt je video doorgestuurd naar de jury.  

 Deelname kan alleen voor die combinaties die startgerechtigd zijn in de betreffende klasse. 

De winstpunten worden geregistreerd. 

 Het inschrijfgeld is gelijk aan de proeven B t/m M2.  

 De proeven worden verreden in een 20 x 60m baan (geen mogelijkheid voor 20x40m 

dispensatie) 

 De proeven die gebruikt worden voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht voor paardrijden.nl zijn;  

Z1 proef 26 

Z2 proef 30 

Z2 pony proef 91 

ZZ-Licht proef 34 

 De proeven worden beoordeeld door Subtop juryleden 

 Opname richtlijnen 20 x 60m baan; ’Om een stabiel beeld te krijgen zijn er aanvullende eisen 

opgesteld waaraan het beeldmateriaal voor het kunnen beoordelen van een proef in een 20 x 

60m baan moet voldoen. Het totaal overzicht van de baan moet behouden blijven om de 

proeven te kunnen beoordelen. Wanneer de combinatie voorbij de B-E lijn is moet er worden 

ingezoomd. Hierbij moeten de hoeken van de ring op de korte zijde bij A altijd zichtbaar 

blijven. Om geen continu wijziging van de instelling te krijgen moet er nabij de lijn E-B een 

vast in- en uit zoom moment zijn. Dit is de enige plek waarop het is toegestaan en verplicht. 

Hierbij mag je niet verder in zoomen dan dat de hoeken bij A zichtbaar blijven. De jury bepaalt 

of de beeldkwaliteit voldoende is om de proef te beoordelen. Voldoet de beeldkwaliteit niet 

dan wordt de video afgekeurd. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.  

 

 


