
 
 
 

Wedstrijdreglement Dressuur 

 

Wijzigingen 2017 (vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te 
vervallen) 

 
Artikel 117 – Kledingvoorschriften 
4.  Vanaf de Lichte Tour geldt dat zowel in een rijjas als rijrok gereden mag worden de 

verplichting tot het dragen van een rijrok. In bepaalde situaties kan hiervan worden afgeweken. 

 

Artikel 119 – Hulpmiddelen 

7. Tijdens het losrijden - ongeacht of dit op het daartoe aangewezen terreingedeelte 

plaatsvindt of elders - mogen geen andere bitten, 

hulpmiddelen en/of voorzieningen worden gebruikt dan die, welke tijdens de proef zijn 

toegestaan*. 

*   Op het losrijterrein en op andere trainingsplaatsen van het 

wedstrijdterrein zijn wel toegestaan: 

-   glijdende martingaal, Thiedemann-teugel alleen echter in combinatie met een 

trenshoofdstel, 

-    springschoenen, bandages, peesbeschermers, strijklappen, e.d., om 

veiligheidsredenen mag gebruik gemaakt worden van een (beugel) riem om de hals van het 

paard, en ook van een bokriempje. 

- enkelvoudige bijzetteugels, vastgemaakt aan het bit en het zadel, alleen tijdens het longeren 

op het oefenterrein en slechts dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een  enkele longe. 

De bijzetteugels dienen te zijn bevestigd aan het bit van een trenshoofdstel en aan het zadel. 

Het longeren met gebruikmaking van welke andere hulpteugel of voorziening dan ook is niet 

toegestaan. 

- een rijzweep. (indien een rijzweep of lange zweep gebruikt wordt door hulp vanaf de grond 

bij bijvoorbeeld de piaffe, is dit uitsluitend toegestaan voor deelname vanaf de Midden 

Tour) 

 
Artikel 130 – Verlaten van de ring tijdens de proef 
1. Indien een paard tijdens de proef tussen het moment van binnenrijden bij A en het afgroeten 

verlaten van de ring bij A, bij een gesloten ring, met alle vier de hoeven buiten de ring terecht 

komt volgt uitsluiting van de desbetreffende combinatie, ook wanneer zich bij de letter A een 

vaste opening bevindt of de deelnemer er voor gekozen had de ring niet door een helper te laten 

sluiten en de ring derhalve niet geheel is afgesloten. 

2. Indien een paard, na een proef die is geëindigd na het voor de tweede maal groeten, tussen het 

moment van voorwaarts gaan na het groeten en het verlaten van de ring bij A, bij een gesloten 

ring, met alle vier de voeten buiten de ring terecht komt, wordt het aan de (voorzitter van de) jury 

overgelaten te beslissen of de desbetreffende combinatie, gezien de omstandigheden, al dan 

niet wordt uitgesloten. 

 

 
Artikel 137 – Klassement 

8.  Ex aequo-regeling: 

Wanneer er twee of meer deelnemers met een gelijk puntentotaal/percentage eindigen worden 

de desbetreffende combinaties 

ex aequo geklasseerd en moeten zij de voor hen gezamenlijk bestemde 

prijzen gelijk onder elkaar verdelen, tenzij in het vraagprogramma anders wordt bepaald. Indien 

het voorwerpen betreft, moet er worden geloot. 



a.  De plaatsing kan, voor zover het vraagprogramma dat aangeeft, door de wedstrijd-

organiserende vereniging, indien zich een ex aequo-klassering voordoet, tot en met de klasse 

ZZ-Licht desgewenst bepaald worden zoals hieronder omschreven. Voor de klassen ZZ-Zwaar 

en hoger wordt de ex aequo klassering gehandhaafd of wordt een andere regeling opgenomen 

in het vraagprogramma. 

 

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 

BB Contact en 

verbinding 

Rijvaardigheid en 

harmonie 

- Z2 pony’s 20x60m Lichtheid, harmonie, 
gehoorzaamheid 

Regelmaat van de gangen en 
losheid van de beweging 

- Afdelingsdressuur 

 

24 

 

26 

 

 
 
Artikel 146 – Teamdressuur 

1.  Specifieke bepalingen voor Kür op muziek voor viertallen en Pas-de-Deux 

(pony's en paarden): 

a. Viertallen en Pas de Deux-teams dienen te worden samengesteld afhankelijk van het 

gestelde in het vraagprogramma. 

b. Het viertal/Pas de Deux-team bepaalt zelf in welke klasse er wordt 

gestart. 
c. Optoming en kleding: 

Bandages en voortuigen zijn toegestaan. 

Het rijden met stang en trens is toegestaan voor viertallen paarden en Pas de Deux-teams 
in de klasse Z en ZZ wanneer iedere deelnemende combinatie Z of hoger startgerechtigd 
of geklasseerd is. 

d. Voor het overige zijn de officiële wedstrijdreglementen van toepassing. 

De voorgeschreven proeven uit het dressuurproevenboekje voor de verschillende 
klassen dienen te worden gebruikt. 

e. Proefuitvoering: 

Het is toegestaan de wedstrijdring te verkennen alvorens op te stellen voor het uitbrengen 

van de groet. Betreden van de ring kan geschieden in stap of draf. Na het belsignaal van de 

jury dient het viertal binnen 45 seconden de startpositie voor de Kür te hebben ingenomen. 

Halthouden en groeten dienen te geschieden - in gesloten gelid - met het front naar de 

voorzitter van de jury, gezeten bij C. Het tonen in de  

ring van de verplichte proefonderdelen voor het uitbrengen van de groet, is op straffe van 

uitsluiting, verboden. Uitgestrekte draf en galop dienen op de rechte lijn te worden uitgevoerd. 

Deelnemende viertallen/Pas de Deux-teams dienen zich aan het niveau van de 

voorgeschreven Kür te houden, dat wil zeggen: er mogen geen 

onderdelen of figuren getoond worden boven het voorgeschreven 



niveau. Wanneer de deelnemende viertallen/Pas de Deux teams wel onderdelen tonen boven 

het toegestane niveau, volgt uitsluiting, wat de commandant wordt meegedeeld door de 

voorzitter van de jury, onmiddellijk na de slotgroet. 

Het rijden met de teugels in één hand is bij viertallen en Pas de Deux- teams in geen 

enkele klasse toegestaan. 

Het is niet toegestaan om onderdelen te tonen die liggen boven het gevraagde 

niveau van de afdelingsdressuurproeven uit het dressuurproevenboekje, De 

(artistieke) cijfers voor Choreografie en Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal 

een 5,5. 

Wanneer het team de in de afdelingsdressuurproeven omschreven oefeningen 

bewust een keer anders (zwaarder) uitvoert dan zoals deze oefeningen in de 

klassieke proeven omschreven staan, dan krijgt de ruiter/amazone voor dat 

onderdeel maximaal een 4,5 (mits minimaal 1 x correct getoond). Tevens mogen de 

(artistieke) cijfers voor zowel Choreografie als Moeilijkheidsgraad dan maar 

maximaal een 5,5 zijn.  

Wordt een verplicht onderdeel helemaal niet uitgevoerd dan wordt een 0 als 

technisch cijfer voor het onderdeel gegeven en de (artistieke) cijfers voor 

Choreografie en Moeilijkheidsgraad zijn dan maar maximaal een 5,5. Het is aan de 

jury om nog lagere cijfers te geven.  

f. Commandant: 

De commandant is niet te paard en presenteert het viertal. Uitsluitend de commandant brengt, 

zowel bij het begin als het einde van de proef, voor het front van het viertal de groet uit naar de 

hoofdjury, gezeten bij C. 

De commandant stelt zich tijdens de proef op buiten de ring en wel op de korte zijde tussen 

de jury's gezeten bij C en M. De proef dient uit het hoofd te worden gereden; het is de 

commandant niet toegestaan de proef voor te lezen. 

g. Tijdsduur: 

Tijdsduur: Een Kür dient binnen de vastgestelde tijdsmarge beëindigd te zijn. 

Tijdsoverschrijding levert 0,5 % aftrek op, die op het totaal van de artistieke 

uitvoering in mindering worden gebracht. De Kür-beoordeling begint bij het 

binnenkomen van de deelnemer bij A. De tijd gaat in na de groet bij de eerste stap 

voorwaarts, zijwaarts of achterwaarts en eindigt bij de slotgroet. Een muzikaal intro 

buiten de ring is toegestaan mits het team binnen maximaal 20 seconden bij A de 

ring binnenkomt. De tijdopname wordt gestart nadat het viertal/Pas de Deux-team zich - na 

de groet - in beweging zet. De tijdopname wordt gestopt bij het laatste halthouden van het 

viertal/Pas de Deux-team. Het groeten aan 

het slot valt buiten de tijdopname. 

h. Muziek: 

Tijdens het binnenkomen en het uitbrengen van de groet is het ten gehore (laten) brengen van 

muziek toegestaan (intro buiten de ring voor het passeren van het bordje A niet langer dan 20 

seconden, binnen de ring eveneens niet langer dan 20 seconden). Het in beweging zetten van 

het viertal/Pas de Deux-team, dient in elk geval gelijktijdig gepaard te gaan met het ten gehore 

(doen) brengen van muziek. 

Tenminste één uur voor het begin van de wedstrijd dient de geluidsdrager te worden 

ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat met een 

reserve-exemplaar in verband met mogelijke technische problemen. Het 

rijden van een Kür op livemuziek is niet toegestaan. 

Eisen ten aanzien van de muziek:  

a. De muziek mag beginnen met een intro bij het binnenkomen, maar moet in elk geval 

starten na de groet bij de eerste pas voorwaarts, zij- of achterwaarts.  

b. “Levende" muziek (een orkest of iets dergelijks) is verboden.  

c. De commandant dient voorafgaand bij het secretariaat van de wedstrijd de 

geluidsdrager in te leveren, vergezeld van een reserve-exemplaar in verband met 

eventuele technische problemen. De te rijden proef behoeft niet te worden ingeleverd. 

i. Voor de verplichte oefeningen in een Pas de Deux-wedstrijd en wedstrijden voor viertallen Kür 

op muziek gelden dezelfde eisen als die aan een individuele Kür worden gesteld. Dat wil 



zeggen dat oefeningen zo getoond moeten worden dat zij ook daadwerkelijk te beoordelen 

zijn door de jury. Kijk voor de reglementaire bepalingen in artikel 140.Ook houdt dit in dat 

gevraagde zijgangen tenminste 12 meter aaneengesloten moeten worden getoond. Alleen 

voor het verplichte gevraagde aantal meters van de stap geldt dat de 20 meter op een rechte 

lijn onderbroken mag worden door bijvoorbeeld keer(t)wendingen om de achterhand in stap. 

j. De Kür op muziek voor viertallen wordt bij voorkeur beoordeeld door een jurylid met zowel 

de licentie Kür op Muziek als de licentie Afdelingsdressuur. de kwalificatie Kür op 

muziek 

2.  Specifieke bepalingen voor vormen van Teamrijden: 

Een groep bestaat in principe uit meer deelnemers bv. 12 of 16. Zij rijden hun proeven met of 

zonder muziek. De groep is vrij in de keuze van de figuren die gereden worden. De rijvaardigheid 

van de deelnemers is bij de beoordeling niet van belang, het gaat slechts om de prestatie als 

groep waarop de beoordeling gegeven wordt. De kleding van de deelnemende teams staat vrij. 

Het is voor de deelnemers verplicht een veiligheidshoofddeksel, een paar rijlaarzen/gladlederen 

chaps met bijpassende jodphurschoenen en een rijbroek te dragen. Sporen zijn niet verplicht 

maar wel toegestaan. In het vraagprogramma van de wedstrijdorganisatie kunnen aanvullende 

bepalingen zijn opgenomen. 

 

 


