
IS EEN CLASSIFICATIEKEURING VOOR U NODIG OM UIT TE KOMEN IN DE WEDSTRIJDSPORT? VOLG HIERVOOR ONDERSTAAND SCHEMA: 
 
 
 
 

 
Heeft u (ruiter/ 
menner) een 
beperking die niet 

tijdelijk is (zoals 
bv. botbreuk) en 
wilt u uitkomen in 
de wedstrijdsport? 

Nee 
Een classificatiekeuring 
aanvragen is niet nodig. 
Ruiters met een tijdelijke 
beperking (ivm  een 
blessure) kunnen via de 
KNHS een tijdelijke 
dispensatie aanvragen. 

ja Heeft u een 
lichamelijke 
of visuele 
beperking? 

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 u 
een hulpmiddel nodig 
heeft om in de reguliere 
wedstrijdsport uit te 
komen.  

Wilt u 
uitkomen in 
de dressuur of 
mensport? 

ja 

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 u deel wilt nemen 
aan de wedstrijdsport in 
een andere paardensport 
discipline en het gebruik 
van een hulpmiddel 
vanwege uw beperking 

nodig is, kunt  u 
dispensatie aanvragen 
bij de KNHS.  

Wilt u 
uitkomen in 
het 

aangepast 
sporten? 
(grade 
proeven) 

ja 

nee 

Wilt u in de 
reguliere 
sport gebruik 

maken van 
een 

aanpassing/ 

hulpmiddel? 

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

U dient zich via 
NOC*NSF,  
www.paralympisch.nl 
aan te melden voor 
een 
classificatiekeuring.  
1) Indien u voldoet 
aan de minimale 
handicapeis kunt u 
ingedeeld worden in 
een grade.  U krijgt 
een classificatiepas 
waarop de 
hulpmiddelen/ 
aanpassingen staan 
vermeld die u tijdens 

de wedstrijden mag 
gebruiken. Deze 
hulpmiddelen zijn 
zowel op wedstrijden 
van het aangepast 
sporten al op reguliere 
KNHS wedstrijden 
geldig.  
2)Indien u niet voldoet 
aan de minimale 
handicapeis beoordeelt 
de classifier welk 
hulpmiddel of welke 
aanpassing u 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.   

ja 


