
 

 

versie 22 04 12 

Uitzendingen naar FEI wedstrijden en Internationale Kampioenschappen zijn gereglementeerd in de 

FEI & KNHS reglementen & bepalingen, aangevuld met de KNHS Topsportovereenkomst inclusief de 

dressuur bijlage. De meest recente versie van deze documenten zijn gepubliceerd op de betreffende 

KNHS website.  

Dit document geeft stapsgewijs en in hoofdlijnen aan waar aan moet worden voldaan. 

UITZENDING FEI WEDSTRIJDEN 

Een combinatie dient op een door de KNHS aangemerkte “Uitzendingswedstrijd” (“U”) in de periode 

van 6 maanden voorafgaand aan de uitzending (definitieve inschrijving) aan de volgende criteria te 

voldoen. Voor een overzicht van de K wedstrijden wordt verwezen naar de wedstrijdkalender in 

“MijnKNHS”. 

• Senioren (zware tour):    2 x 65% in de GP  

• U25:      2 x 65% in de GP 16 – 25 & Inter II 

• Young Riders, Junioren, Children & Pony’s: 2 x 63% in de Landen- / Individuele Proef 

Voor het jurycorps tijdens de U wedstrijden gelden aanvullende eisen: 

• Senioren & U25: 

o Minimaal drie gekwalificeerde Grand Prix juryleden, waarvan één met een FEI 3*, 4* 

en/of 5* status, waarvan eventueel één op de lange zijde mag plaatsnemen. 

• Young Riders, Junioren, Children & Pony: 

o Minimaal één gekwalificeerd Grand Prix jurylid en twee Lichte Tour juryleden, 

waarvan eventueel één op de lange zijde mag plaatsnemen. 

 

Deelname aan een FEI dressuurwedstrijd dient digitaal via “MijnKNHS” te worden aangevraagd en 

vervolgens te worden goedgekeurd. Op YouTube staat een instructiefilmpje hoe een internationale 

inschrijving in zijn werk gaat (te vinden via “Internationale inschrijving Dressuur”). Direct inschrijven bij 

de FEI wedstrijd gevende organisatie in binnen- en buitenland is niet toegestaan.  

Op het moment dat er een beperking bestaat op het aantal inschrijvingen voor een FEI wedstrijd 

bepaalt de bondscoach welke combinatie(s) voor uitzending in aanmerking komt / komen.  

KADER OPNAME 

Per categorie is vastgesteld aan welke criteria er voldaan moet worden voor definitieve opname in een 

kader. Hiervoor wordt verwezen naar de KNHS Topsportovereenkomst inclusief de dressuur bijlage 

De nationale kaderscore (indien van toepassing) wordt verreden op de door de KNHS aangemerkte 

“Kaderwedstrijden” (“K”) waarvoor dezelfde aanvullende eisen worden gesteld aan het jurycorps als bij 

UITZENDING NAAR FEI WEDSTRIJDEN & 

INTERNATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

DRESSUUR 

https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Dressage_Rules_2022_Clean_Version_V2.pdf
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur-para/regels-en-reglementen-dressuur/
https://www.knhs.nl/top-sport/topsport/topsportovereenkomsten/topsportovereenkomsten-dressuur-para-dressuur/
https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index
https://www.knhs.nl/top-sport/topsport/topsportovereenkomsten/topsportovereenkomsten-dressuur-para-dressuur/


de U wedstrijden (zie hierboven). Voor een overzicht van de K wedstrijden wordt verwezen naar de 

wedstrijdkalender in “MijnKNHS”. 

UITZENDING INTERNATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

In de KNHS Topsportovereenkomst is de volledige procedure beschreven voor uitzending naar een 

Internationaal Kampioenschap, inclusief het commitment aan het Topsportprogramma. Dit bestaat uit 

oa. de sporttechnische onderdelen (waaronder [observatie] wedstrijden & trainingen) aangevuld met 

Topsport technische aspecten. 

Op basis van de onderstaande criteria zal de bondscoach de (team / individuele) uitzending 

voordragen aan de Technisch Directeur alvorens deze wordt voorgedragen voor definitieve 

goedkeuring aan het KNHS Bestuur. 

• Voldaan hebben aan de door de FEI gestelde MER  

• Verrichtingen tijdens: 

1. Verplichte observatiewedstrijden 

2. FEI wedstrijden 

3. K & U wedstrijden 

4. Kadertrainingen 

• Progressie tijdens het seizoen (stijgende lijn, dalende lijn of stabiel) 

• Paard dient “fit to compete” te zijn 

• Potentie om bij te dragen aan het teamresultaat 

• Coachable 

Voorafgaand aan het Internationaal Kampioenschap is er een verplicht trainingskamp waar de 

geselecteerde combinaties aanwezig moeten zijn incl. de aangewezen reserve combinatie(s).  

ALGEMEEN 

De (nationale) observatiewedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNHS met de 

onderstaande vier aanvullingen vanuit het FEI reglement: 

• Combinaties dienen te starten van buiten de ring, mits de 

omstandigheden van de accommodatie dit toelaten 

• Zweep is niet toegestaan om en in de ring. 

• Optoming volgens het FEI reglement; 

o GP / U25: stang en trens is verplicht 

o Young Riders & Junioren: vrije keuze 

o Children / Pony’s: trens  

• De FEI proeven worden verreden. Deze zijn via de onderstaande links te 

downloaden: 

o Senioren: FEI proeven 

o Jeugd: FEI proeven 

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de KNHS afdeling Topsport, telefoon 0577 – 408 370 

of topsport@knhs.nl 

https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index
https://www.knhs.nl/top-sport/topsport/topsportovereenkomsten/topsportovereenkomsten-dressuur-para-dressuur/
https://inside.fei.org/system/files/QualCritDressage_all_2022_V2.pdf
https://www.knhs.nl/top-sport/topsport/observatiewedstrijden/observatiewedstrijden-dressuur-para-dressuur/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur-para/dressuurproeven/dressuurproeven-subtop-klasse-zz-zwaar-en-hoger/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur-para/dressuurproeven/fei-dressuurproeven-jeugd-pony-s-children-junioren-young-riders-en-u25/

