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Organiseren van wedstrijden  
Aangepast Sporten Dressuur 

 

Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in het organiseren van een wedstrijd Aangepast 
Sporten. In het Algemeen Wedstrijdreglement bijlage 1 Aangepast Sporten staat welke regels er gelden 
voor deze wedstrijden. Rubrieken Aangepast Sporten worden verreden conform het FEI Para Equestrian 
reglement. Dit reglement is te downloaden op de website van de FEI (www.fei.org).  

Om u als wedstrijdorganisatie op weg te helpen bij de organisatie van de wedstrijd is dit draaiboek 
opgesteld. Wij hopen u op deze manier van voldoende informatie te voorzien om de wedstrijd goed te 
kunnen voorbereiden en goed te laten verlopen op de wedstrijddag zelf. Hieronder wordt in het kort een 
aantal zaken nader toegelicht. 

Accommodatie  
Aan een accommodatie worden eisen gesteld voordat er KNHS-wedstrijden gehouden mogen worden. 
Naast de reguliere eisen (veiligheidscertificaat) zijn er voor de wedstrijden Aangepast Sporten een aantal 
specifieke aandachtspunten. Soms is het met een aantal kleine aanpassingen mogelijk om de 
accommodatie geschikt of toegankelijk te maken voor de doelgroep. Hieronder een aantal 
aandachtspunten op een rij.  
 
Toegankelijkheid  
Het kan zijn dat er deelnemers mee willen doen aan de wedstrijd die rolstoel gebonden zijn. Is de 
accommodatie toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Is de kantine bereikbaar? Wellicht dat met 
kleine aanpassingen de accommodatie toegankelijk te maken is, denk bijvoorbeeld aan het maken van 
een hellingbaan bij trappen of het creëren van horeca mogelijkheden op de begane grond. Daarnaast is 
het ook belangrijk dat het sanitair bereikbaar is voor mensen in een rolstoel. De voorkeur gaat uit naar 
een invalidentoilet. 
 
Opstapperron 
De KNHS beschikt over een mobiel opstapperron. Deze is te leen voor wedstrijdorganisaties, via de 
afdeling Topsport (r.de.rooij@knhs.nl). Met het opstapperron kunnen ruiters die rolstoel gebonden of 
slecht ter been zijn makkelijker op hun paard stappen. Wij adviseren organisaties om deze beschikbaar te 
stellen voor de ruiters zodat het voor deze doelgroep geen belemmering hoeft te zijn om mee te doen aan 
de wedstrijd.  
 
Parkeergelegenheid  
Net zoals bij iedere andere wedstrijd moet er voldoende parkeergelegenheid zijn. Bij een wedstrijd voor 
mensen met een lichamelijke beperking kan het zijn dat er sporters deelnemen die slecht ter been zijn of 
bijvoorbeeld rolstoel gebonden. Voor deze doelgroepen gaat de voorkeur uit naar een verhard 
parkeerterrein, dat goed begaanbaar is en nabij de accommodatie ligt. 
 
Rijbanen  
Wanneer u een indoor wedstrijd wilt organiseren dan moet de accommodatie minimaal beschikken over 
twee indoor rijbanen, een rijbaan voor het losrijden en een rijbaan voor de wedstrijdring. De voorkeur gaat 
uit naar een accommodatie die beschikt over een minimaal 20x60m baan waarvan de bodem in goede 
conditie is.  
 
Wanneer u een outdoor wedstrijd wilt organiseren dan gaat de voorkeur uit naar een goede zandbodem. 
Mocht de wedstrijd Aangepast Sporten gecombineerd worden met een reguliere wedstrijd dan moet er 
voldoende ruimte zijn voor het losrijden. In de rubrieken Aangepast Sporten mogen namelijk ook ruiters 
meerijden met een visuele beperking en voor deze ruiters is het lastig om in een volle rijbaan te rijden 
met andere sporters.  
 

http://www.fei.org/


 

 

 

 

2022 2 

Organiseren van wedstrijden  
Aangepast Sporten Dressuur 

 

Grade I, II en III worden verreden in een 20x40m rijbaan, grade IV en V worden verreden in een 20x60m 
rijbaan.   
 
Wedstrijdkalender 
Het streven van de KNHS is om één wedstrijd Aangepast Sporten per maand uit te schrijven. Soms 
worden meerdere wedstrijden goedgekeurd, in de aanloop naar bijvoorbeeld een kampioenschap of voor 
een competitie. Wanneer het deelnemersveld in de rubrieken stijgt, zullen meer wedstrijden aan de 
kalender toegevoegd worden. 
 
Wanneer u als wedstrijdorganisatie een rubriek Aangepast Sporten wilt uitschrijven dan moet u 
toestemming vragen bij de KNHS. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Sportontwikkeling. 
Omdat de KNHS streeft naar integratie gaat de voorkeur uit naar een reguliere wedstrijd waaraan een 
rubriek Aangepast Sporten wordt toegevoegd.  
 
Er wordt gekeken of de datum waarop u een wedstrijd wilt organiseren past in de wedstrijdkalender. 
Hierbij wordt ook gekeken of de wedstrijden verspreid over Nederland uitgeschreven worden om de 
wedstrijden over het gehele land te verdelen. Daarnaast wordt gekeken of de accommodatie of locatie 
geschikt is voor de doelgroep. 

Vraagprogramma 
Wanneer de wedstrijddatum door de KNHS is goedgekeurd kunt u het vraagprogramma in orde maken. 
Graag een e-mail sturen naar wedstrijden@knhs.nl. met de volgende gegevens:  

- Wie organiseert de wedstrijd; 
- Waar wordt de wedstrijd gehouden; 
- Wat voor inschrijfgeld wordt gevraagd; 
- Hoeveel proeven; 
- Welke prijzen. 

Een medewerker zal u dan helpen om het vraagprogramma in orde te maken.  

Proeven 
U als wedstrijdorganisatie kunt besluiten of de ruiters één of twee proeven mogen rijden. U moet op het 
vraagprogramma aangeven of de ruiters ook een tweede proef kunnen rijden. De KNHS kan adviseren 
welke proef u het beste kunt uitschrijven. Veelal wordt als eerste proef de Team Test of de Individuele 
Championship test uitgeschreven. Wanneer u als wedstrijdorganisatie ook een tweede proef wilt 
uitschrijven dan kan de ruiter aangeven welke proef hij/zij wil rijden. De keus wordt hierbij aan de ruiter 
overgelaten omdat er veel niveau verschil zit in de verschillende proeven. Ruiters kunnen voor de tweede 
proef kiezen uit de Novice Test, Team Test of Individuele Championship Test.  
 
Een Nederlandse vertaling van de FEI Para Equestrian Dressage proeven kunt u vinden op www.knhs.nl 
onder disciplines – dressuur & para – Dressuurproeven KNHS- Gradeproeven. 
Hierbij staat ook een link naar de FEI website waar de Engelstalige protocollen te downloaden zijn. Deze 
FEI-protocollen worden gebruikt om de resultaten op in te vullen. Op de wedstrijddag moeten er 
voldoende afgedrukte versies aanwezig zijn. De protocollen zijn beschikbaar via concours 3.5 
(http://www.concours35.nl/) Hier zijn de originele FEI-protocollen in opgenomen. 

Naast de reguliere rubrieken is het ook mogelijk om een impulsrubriek uit te schrijven voor ruiters met 
een lichamelijke, verstandelijke en/of visuele beperking, In de impulsrubriek draait het om het stimuleren 
van paardrijden voor ruiters met een beperking. Hier mag iedereen aan meedoen die lid is van de KNHS. 
Meer informatie over de impulsrubrieken vindt u in de brochure impuls aangepast sporten. Deze brochure 
vindt u hier: https://www.knhs.nl/media/15970/brochure-impuls-aangepast-sporten.pdf 

mailto:wedstrijden@knhs.nl
http://www.knhs.nl/


 

 

 

 

2022 3 

Organiseren van wedstrijden  
Aangepast Sporten Dressuur 

 

Wedstrijdring  
Wanneer er twee juryleden ingezet worden zit de hoofdjury bij de letter C en het andere jurylid wordt 
geplaatst bij de letter H of M. Wanneer er drie juryleden ingezet worden dan geldt hetzelfde als bij twee 
juryleden en wordt het derde jurylid geplaatst bij de letter H of M.  
Wanneer de rijbaan vergroot of verkleind wordt moet er rekening gehouden met de plaats van de 
juryleden. 

Inschrijfgeld 
Gebruikelijk is inschrijfgeld te vragen dat ongeveer gelijk is aan reguliere dressuurwedstrijden. Het 
inschrijfgeld moet u vermelden in het vraagprogramma.  

Prijzen 
Er is geen verplichting tot een prijzenschaal, maar dit is wel toegestaan zonder een bepaalde norm. 
Uiteraard trekt u meer ruiters door leuke prijzen beschikbaar te stellen, wellicht dat een sponsor u hierbij 
kan helpen. U moet op het vraagprogramma kenbaar maken welke prijzen er vergeven worden.  
 
Extra informatie 
Om vragen van ruiters zoveel mogelijk te beperken is het goed om zo volledig mogelijk in het 
vraagprogramma op te nemen wat er wel en niet mogelijk is op de wedstrijddag. Is het bijvoorbeeld 
mogelijk om een stal te huren dan is het verstandig om in het vraagprogramma op te nemen wat de 
mogelijkheden zijn, de eventuele kosten, manier van reserveren etc. Zo kunt u ook denken aan informatie 
met betrekking tot het doorgeven van wijzigingen, losrijden, parkeren en toegang tot het wedstrijdterrein.  

Inschrijvingen 
In de rubrieken Aangepast Sporten mogen alleen ruiters deelnemen die middels een classificatiekeuring 
gekeurd zijn en ingedeeld in een grade van het Aangepast Sporten. Deze ruiters hebben allemaal een 
classificatiepas ontvangen waarop hun grade inschaling weergegeven staat. Sommige ruiters mogen 
daarnaast nog gebruik maken van een of meerdere dispensaties tijdens het rijden van wedstrijden, ook 
de dispensaties staan op de classificatiepas vermeld.  
 
Het inschrijven voor wedstrijden kan via Mijn KNHS.Een kopie van de classificatiepas moet door de 
deelnemer bij de inschrijving gevoegd worden. De kopieën van de classificatiepassen moet u op de 
wedstrijddag overhandigen aan de juryleden en aan de Federatievertegenwoordiger. Deze kunt u 
bijvoorbeeld in de officialmap doen. Hier kunnen de juryleden op zien van welke aanpassingen de ruiters 
gebruik mogen maken en daarop toezien. Deze kopieën mogen niet gebruikt worden voor andere 
doeleinden dus moet u na de wedstrijd vernietigen.  

Officials 
Rubrieken Aangepast Sporten kunnen alleen beoordeeld worden door juryleden die de licentie jurylid 
Aangepast Sporten Dressuur hebben. Deze juryleden kunt u vinden in Mijn KNHS. Wanneer de wedstrijd 
aangewezen wordt voor kadervorming dan moet het jurycorps bestaan uit minimaal twee gekwalificeerde 
Para Equestrian juryleden, waarvan één met een internationale of Subtop status.  
 
Schrijft u een kür op muziek uit dan moeten de juryleden die u inzet naast de licentie Aangepast Sporten 
dressuur ook de reguliere kür op muziek licentie hebben. In Mijn KNHS kunt u zien welke juryleden dit 
zijn. 
 
Wilt u weten welke juryleden ook een internationale bevoegdheid hebben dan kunt u deze vinden op 
www.fei.org onder Disciplines- Officials and organisers – FEI officials list – Para Equestrian Main List. Wilt 
u advies over de uit te nodigen juryleden dan kunt u contact opnemen met de KNHS afdeling 
Sportontwikkeling. Wij verzoeken u voorafgaand aan de wedstrijd door te geven welke juryleden u 
uitgenodigd heeft. 

http://www.fei.org/
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De juryleden krijgen van u als wedstrijdorganisatie een vergoeding conform de Wedstrijdtarievenlijst. Zie 
www.knhs.nl onder Over KNHS – Financieel – Tarievenlijsten. 
 
Voor sommige wedstrijden wordt een aparte Federatievertegenwoordiger aangewezen door de KNHS. 
Wanneer er geen aparte vertegenwoordiger is aangewezen vervult (de voorzitter van de) jury deze taak. 
Wanneer er een aparte Federatievertegenwoordiger is aangewezen zal dit in veel gevallen vooraf aan u 
bekend gemaakt worden. 
 
Startlijst 
Voor grade I, II en III staat 5.00 minuten per proef voorgeschreven, bij grade IV en V is dit 5.30 minuten. 
Wij adviseren om per start 8 minuten per proef aan te houden. Ruiters die blind/slechtziend zijn en 
gebruik maken van callers (zie classificatiepas) hebben extra tijd nodig om de baan te kunnen verkennen. 
In de kuren van grade I,II en III is de toegestane tijd 4.00-4.30 minuten en bij grade IV en V 4.30-5.00 
minuten.  

Bij het opstellen van de startlijst moet er rekening gehouden worden met het vergroten/verkleinen van de 
wedstrijdring en eventuele pauzes voor de juryleden.  

Wanneer u gebruik maakt van hoofdstelnummers wordt aangeraden rekening te houden met het 
volgende; Hoofdstelnummers van ruiters die deelnemen in grade I dienen te beginnen met een 1. 
Hoofdstelnummers van ruiters die deelnemen in grade II dienen te beginnen met een 2. 
Hoofdstelnummers van ruiters die deelnemen in grade III dienen te beginnen met een 3, idem voor grade 
IV en V. 

Uitslagen 
Net als bij reguliere wedstrijden maakt u ook na afloop een uitslagenlijst. De uitslagen van deze 
wedstrijden stuurt u tevens op naar de KNHS afdeling Wedstrijdregistratie.  
Het is toegestaan om de volgende handicapregeling toe te passen op de wedstrijden Aangepast Sporten 
Dressuur (conform bijlage 1 – Aangepast sporten van het Algemeen wedstrijdreglement);  

- Indien aan een rubriek Aangepast Sporten drie of minder combinaties deelnemen in één grade is 
het toegestaan deze Grade  in handicap te laten verrijden met een naastgelegen grade. 
Maximaal 2 grades mogen worden samengevoegd’ 

- Indien aan een rubriek Aangepast Sporten in totaal minder dan 10 combinaties deelnemen is het 
toegestaan om alle grades samen te voegen in 1 klassement. 
 

Daarnaast kent het Aangepast Sporten ook een Ex aequo-regeling. Deze staat omschreven in artikel 
8434.3.2 en 8434.3.3 van het FEI Para Equestrian reglement.  
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Sportontwikkeling Cindy Heijligers 
c.heijligers@knhs.nl. Voor wedstrijden die vallen onder de para dressuur competitie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Topsport Ramon de Rooij r.de.rooij@knhs.nl  
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