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Het dressuurforum kwam op 11 april  voor de tweede keer in 2016 bij elkaar. Waar de 

reglementswijzigingen het belangrijkste onderwerp van de eerste bijeenkomst waren ging de 

aandacht dit keer uit naar opleidingen en kampioenschappen.  

 

Kampioenschappen en kampioenschapsreglement 
Naar aanleiding van de evaluatie van de Hippiade 2015, de Indoorkampioenschappen 2016, de 

inventarisatie van de wensen vanuit het forum en de voorgestelde wijzigingen vanuit het 

dressuurforum kwamen de volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 

Afdelingsdressuur 

De nieuwe ZZ-afdelingsproeven mogen alleen beoordeeld worden door afdelingsjuryleden met de 

licentie Z-dressuur. De nieuw opgeleide afdelingsdressuurjuryleden hebben allen een Z licentie en 

mogen deze nieuwe klasse dan ook beoordelen. Tijdens KNHS kampioenschappen zullen de 

afdelingsdressuurrubrieken beoordeeld worden door juryleden die ook een licentie hebben voor de 

betreffende klasse in de individuele dressuur. Voorbeeld: een afdelingsdressuurjurylid beoordeelt de 

klasse M wanneer hij/zij ook in het bezit is van een HO-licentie voor de individuele dressuur klasse M. 

Afdelingsdressuur klasse ZZ wordt toegevoegd voor zowel viertallen als zestallen aan de Hippiade.  

De Kür op Muziek voor viertallen  

Dit valt reglementair niet onder afdelingsdressuur maar is teamdressuur, en is om die reden apart 

vermeld in het kampioenschapsreglement en op het vraagprogramma. M/Z/ZZ rijden in handicap, bij 

veel deelname kan er gesplitst worden. Deelname aan de Kür voor viertallen kan dus in principe ook 

door een team dat ook deelneemt aan de afdelingsdressuur. Maximaal één deelnemende combinatie 

per viertal mag hoger geklasseerd zijn dan ZZ-Licht dressuur. Voor de beoordeling adviseren wij 

juryleden afdelingsdressuur in te zetten met een bevoegdheid voor de Kür op Muziek. Omdat in de 

huidige opleidingen Kür op muziek ook aandacht is voor teamdressuur Kür op Muziek kunnen ook 

Kür-juryleden worden ingezet..  

 

Aantal starts en afvaardiging Hippiade 

Vorig jaar heeft het dressuurforum besloten de klassen B en L aan de kampioenschappen toe te 

voegen. Tijdens de Hippiade 2015 zijn deze klassen voor het eerst verreden en is geprobeerd om de 

afvaardigingsaantallen voor de overige klassen zo min mogelijk te wijzigen. Naar rato (zoals ook bij 

andere klassen het geval is), mochten er bij de paarden 60 deelnemers in zowel de klasse B als de 

klasse L1 worden afgevaardigd. Deze aantallen leveren problemen op in de dagindeling door een 

overvol programma. De leden van het forum zijn het erover eens dat er een onverantwoord aantal 

combinaties start op de eerste dag van het kampioenschap en stelt voor om het aantal starts naar rato 

terug te brengen, bijvoorbeeld 48 in de klasse B en L1 etc.  Zo kan iedere regio toch voldoende 

deelnemers afvaardigen. Het forum realiseert zich dat het terugbrengen van het aantal starts tijdens 

de Hippiade ook invloed heeft op het aantal deelnemers tijdens regiokampioenschappen. Om die 

reden wordt ook geadviseerd om te kijken naar de beste oplossing. Ook het aantal ponystarts zal naar 

rato teruggebracht worden naar praktische aantallen. Het voorstel voor het aantal starts en de effecten 

op de afvaardiging wordt uitgewerkt en voorgelegd aan het dressuurforum en aan het POB.  

 

Dressuurproeven kampioenschappen 

Vanuit de werkgroep nieuwe dressuurproeven is aangegeven dat de laatste proef per klasse de 

kampioenschapsproef is. Tijdens selectiewedstrijden is de organisatie vrij in de proefkeuze. Voor 

regiokampioenschappen adviseert het forum om dezelfde proeven aan te houden als tijdens de 

KNHS-kampioenschappen.  



Het forum stelt voor om 2x dezelfde proef te laten verrijden in de klassen waarbij men moet 

overkampen. Er wordt dan immers van twee ringen naar één ring gewerkt en deze ring wordt door een 

nieuw jurykoppel beoordeeld.  

 

Verenigingskampioenschappen 

Zowel het spring- als het dressuurforum is het erover eens dat bij de uitslagberekening van het 

verenigingskampioenschap alle 4 de resultaten van het springen mee moeten tellen (dat was 

voorheen de beste 3 resultaten). Alle startende combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige 

startpas. 

 

Startgerechtigdheid 

Bij de bepalingen over het niet hoger mogen starten voorafgaand aan de regiokampioenschappen zijn 

de starts in jonge paardenrubrieken uitgezonderd. Verder zijn uitgezonderd combinaties bij de 

paarden die uitgekomen zijn in de klasse/rubrieken 1.40/1.45m en combinaties die bij de pony’s 

uitgekomen zijn in parcoursen hoger dan ZZ.. Deze combinaties zijn tijdens de Regio- en/of KNHS-

kampioenschappen startgerechtigd in de klasse ZZ. 

 

Deelname ZT kampioenschappen 

Een deelnemer die deelneemt aan een kampioenschap in de ZT is het desbetreffende seizoen 

uitgesloten van deelname aan de KNHS-kampioenschappen t/m de klasse ZZ-Licht. 

 

Aantal te starten paarden tijdens regiokampioenschappen 

Het aantal te starten paarden en/of pony’s per deelnemer tijdens regiokampioenschappen wordt door 

de regio bepaald in het vraagprogramma. 

 

Starten in een combinatie van klassen tijdens regio- en KNHS-kampioenschappen 

Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen deel te 

nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger.  Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- 

en/of KNHS-kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse L1  als de klasse Z2 en hoger. 

 

Startverbod 

Voor combinaties, die door de Regio worden afgevaardigd naar de KNHS-kampioenschappen, geldt 

op de dag van het desbetreffende KNHS-kampioenschap een startverbod. 

 

Ex-aequo regeling klasse BB 

Bij het toevoegen van de klasse BB en de mogelijkheid om over deze rubriek een klassement op te 

maken hoort ook een ex-aequoregeling. Deze is per abuis niet opgenomen in het wedstrijdreglement 

2016. In artikel 137 lid 8a moet worden toegevoegd voor de klasse BB: 

Klasse t/m ZZ-

Licht 

Eerst op grond van onderdeel Vervolgens op grond van 

onderdeel 

Alle Het rechtgerichte, ontspannen en in 

aanleuning gaande paard 

Rijvaardigheid en harmonie 

Klasse BB Contact en verbinding Rijvaardigheid en harmonie 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering van het dressuurforum vind plaats op 6 juni 2016  

 

Over het dressuurforum 

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem 

contact op met het springforumlid van je regio. Op www.knhs.nl/dressuurforum staan de 

contactgegevens. 

http://www.knhs.nl/dressuurforum

