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Regelingen en richtlijnen Selectiewedstrijden en Kampioenschappen Regio Noord-Holland 
indoorseizoen- en oudoorseizoen 2017 2018 

 
1. Algemeen.  

Dit document beschrijft de regelingen en richtlijnen van de selectiemethode voor deelname aan de 
indoor kampioenschappen dressuur de paarden en pony’s van de Regio Noord-Holland. Deze 
regelingen en richtlijnen zijn de uitkomst van het overleg tussen Regiobestuur van de Regio Noord-
Holland en de vier Kringbesturen van de Regio Noord-Holland. Maar ook de ontvangen feedback van 
de ruiters is meegenomen in deze procedure. 
 
Voor de Outdoorkampioenschappen 2018 zal dezelfde procedure gevolgd worden. Hier zal een apart 
protocol voor worden geschreven. Dit om het overzichtelijk te houden en data niet door elkaar te 
halen. 
 

2. Doorlooptijd.  
Deze regelingen en richtlijnen hebben betrekking op de selectiewedstrijden van de 
Indoorkampioenschappen 2017-2018. 
 
In maart 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden over de selectiewedstrijden van het indoorseizoen 
met het Regiobestuur en de Kringbesturen. Het Regiobestuur zal deze vergadering opnemen in de 
jaarplanning vergaderingen 2018.  
 

3. Vereisten om aan de Kampioenschappen te mogen deelnemen. 
De procedure van selecteren voor de Indoorkampioenschappen zijn zowel voor de paarden als de 
pony’s gelijk. Om op de Indoorkampioenschappen mee te kunnen rijden moet een combinatie aan 
een aantal voorwaarden voldoen.  
 
Een combinatie moet: 

 driemaal een percentage hebben gereden van minimaal 62% (voor de klassen B t/m M is dat 
gemiddeld 186 punten, voor de klasse Z1 en Z2 is dat gemiddeld 210,8 punten en voor de 
klasse ZZ-Licht gemiddeld 217 punten)  
of 

 Eenmaal een percentage hebben gereden van minimaal 66% (voor de klassen B t/m M is dat 
gemiddeld 198 punten, voor de klasse Z1 en Z2 is dat gemiddeld 224,4 punten en voor de 
klasse ZZ-Licht gemiddeld 231 punten). 

Op de Regiokampioenschappen zal geen limiet aan het aantal te starten combinaties zijn. Als een 
combinatie aan één van de twee bovengenoemde vereisten voldoet kan hij/zij zich inschrijven voor 
de Regiokampioenschappen.  
 

4. Hoe werkt de selectieprocedure? 

 De selectieperiode voor het indoorseizoen loopt van 14 oktober 2017 tot en met 14 januari 
2018. 

 Per categorie en rubriek zullen er minimaal vijf selectiemomenten worden georganiseerd. 
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 Het Regiobestuur zorgt dat de wedstrijden gelijkmatig over de regio worden verdeeld. 

 Een rubriek mag niet meer dan 32 starts bedragen. Indien er meer combinaties zich 
inschrijven zal de rubriek gesplitst moeten worden. 

 Per wedstrijd zal er één proef meetellen voor het bepalen van de plaatsing. De organiserende 
sportaanbieder mag twee proeven uitschrijven mits het programma dit toestaat.  In dat geval 
zal de eerste proef van de desbetreffende maand meetellen voor de selectieprocedure (zie 
dressuurproevenboekje pagina 8 en 9). Voor de Z2 en het ZZ-Licht is de organiserende 
sportaanbieder vrij om als tweede proef een kür op muziek uit te schrijven. Deze telt echter 
niet mee voor de selectieprocedure. 

 Een combinatie mag tijdens de selectieperiode promoveren. Echter moet hij/zij in de nieuwe 
klasse wel aan de vereisten voldoen van drie maal een score te rijden van minimaal 62% of 
eenmaal een score te rijden van minimaal 66% zie artikel 3. 

 Men schrijft zich in voor de selectiewedstrijden via Mijn KNHS. 

 De organiserende sportaanbieder moet naast de gebruikelijke aanlevering van de uitslagen 
aan de KNHS  tevens de uitslagen binnen 24 uur doorsturen aan het wedstrijdsecretariaat 
van de Regio. 

 De regio zal trachten de uitslagen tevens op de website van de regio te publiceren. 

 De afgevaardigden schrijven zich zelf via “Mijn KNHS” voor het regiokampioenschap. De 
sluiting van de inschrijving staat vermeld in het vraagprogramma van de Kampioenschappen 
die op de website van de Regio Noord-Holland en op de website van de KNHS wordt 
gepubliceerd. 

 De organiserende sportaanbieder is vrij om officials te benaderen. Het streven is wel om 
officials buiten de eigen kring uit te nodigen.  

 Een official mag maar een keer op de selectiewedstrijden dezelfde rubriek en/of categorie 
beoordelen. Officials zullen daarom zo spoedig mogelijk door de organiserende 
sportaanbieder bekend gemaakt moeten worden bij het Regiobestuur. Zij zullen bijhouden of 
aan deze vereiste wordt voldaan. 

 Ponyrubrieken moeten in zijn geheel per rubriek en categorie op één dag verreden worden. 
Dit betekent bijvoorbeeld Klasse B categorie A t/m E. 

 
5. Data selectiewedstrijden en indoorkampioenschappen 2017-2018 pony’s. 

De data van de selectiewedstrijden zijn gepubliceerd op  de website van de KNHS regio Noord-
Holland: www.knhsnoordholland.nl en op de Facebookpagina.  
 
De kampioenschappen zullen verreden worden in het weekend van 3 en 4 februari 2018. Meer 
informatie zal later volgen. 
 

6. Data selectiewedstrijden en indoorkampioenschappen 2017-2018 paarden. 
De data van de selectiewedstrijden zijn gepubliceerd op  de website van de KNHS regio Noord-
Holland: www.knhsnoordholland.nl en op de Facebookpagina.  

 
De kampioenschappen zullen verreden worden in het weekend van 9 t/m 11 februari 2018. Meer 
informatie hierover zal later volgen. 
 

http://www.knhsnoordholland.nl/
http://www.knhsnoordholland.nl/
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7. Indoor kampioenschappen 2018. 

 Alle deelnemers die aan de selectiecriteria zoals in artikel 3 en 4  is beschreven hebben 
voldaan mogen aan de Indoor kampioenschappen deelnemen.  

 De controle zal door het Regiobestuur uitgevoerd worden. Tevens zal er een lijst met 
combinaties worden gepubliceerd die hiervoor in aanmerking komen. 

 Deelnemers moeten zich direct via Mijn KNHS opgeven bij de organiserende sportaanbieder 
als men aan de criteria heeft voldaan. Uiterlijk de dinsdag na de laatste selectiewedstrijd 
(weekend van 14 januari 2018) moet men zich hebben ingeschreven. 

 De behaalde resultaten van de selectiewedstrijden zullen niet worden meegenomen naar de 
kampioenschappen.  

 Op de kampioenschappen zal er voor de paarden klassen B t/m Z1 en pony’s klassen B t/m Z2 
categorie C één proef verreden worden.  

 Voor de paarden klassen Z2 en ZZ-Licht  zal eerst een klassieke proef verreden worden. De 
beste 15 combinaties van beide klasse paarden rijden daarna de kür op muziek. Beide 
proeven tellen mee voor het kampioenschap. 

 De pony’s klasse Z2 categorie D en E zullen zowel een klassieke proef als de kür op muziek 
rijden. Beide proeven tellen mee voor het kampioenschap. 

 De regiokampioenschappen worden verreden conform het vraagprogramma dat door de 
regio in samenwerking met de organiserende sportaanbieder is opgesteld. 

 Het vraagprogramma van de indoor kampioenschappen zal tijdig op de diverse websites 
(Regio Noord-Holland, KNHS) worden gepubliceerd. 

 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk of zij in een bepaalde klasse mogen starten. Indien men 
onrechtmatig is gestart op het regiokampioenschap dient een eventuele behaalde titel en 
bijbehorende prijs te worden ingeleverd. Daarnaast kan er door de KNHS een administratieve 
heffing worden opgelegd. 
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