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Selectieprocedure Outdoorkampioenschappen paarden dressuur 2019 

 

 Voor de Outdoorkampioenschappen dressuur 2019  worden geen aparte selectiewedstrijden 
verreden. Je kunt zelf bepalen op welke wedstrijden je binnen de Regio Noord-Holland start. 
Dit moeten wel twee verschillende locaties zijn en alleen de 1e proef per wedstrijd 
gedurende de selectieperiode, welke gehouden wordt vanaf 6 april 2019 tot en met 2 juni 
2019 komt in aanmerking voor selectie. 

 De link van alle wedstrijden binnen de Regio Noord-Holland is: 
https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index/V31007. Wil je voor de selectie gaan 
rijden, dan hoef je je niet op te geven. Wij ontvangen van de KNHS alle uitslagen van de 
wedstrijden die binnen deze selectieperiode worden verreden. 

 De Regio zal tussentijds een selectielijst van alle voorlopig geselecteerden publiceren op onze 
website en Facebookpagina. De definitieve selectielijst zal (onder voorbehoud) een week na 
de laatste wedstrijd worden gepubliceerd. 

 De eerste proef van de wedstrijd dient altijd de eerste geadviseerde proef van de maand te 
zijn.  Voor de maand april is dat: 

B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 ZZ-licht 

6 9 13 17 21 25 29 33 

 
Voor de maanden mei en juni zijn dat: 

B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 ZZ-licht 

3 7 11 15 19 23 27 31 

 Alle klassen dienen minimaal twee proeven binnen een klasse te rijden. Een combinatie mag 
zelf bepalen of zij meerdere wedstrijden wilt rijden. De hoogste twee scores worden 
meegenomen. Echter dient de gekwalificeerde 1e proef wel op twee verschillende locaties 
verreden te zijn. 

 Combinaties mogen pas starten op de Outdoorkampioenschappen als over beide 1e proeven 
een  score is gereden van minimaal 60%.  In bijlage I staan voorbeelden over deze 
selectieprocedure. 

 Het aantal deelnemers per rubriek dat op de Outdoorkampioenschappen kan starten is 
vastgesteld op 26 combinaties. 

 Voor de selectie gelden alleen de proeven in de hoogste klasse waarin de combinatie in de 
selectieperiode gestart is. Combinaties die na 2 juni 2019 promoveren naar een hogere 
klasse mogen niet starten op de Outdoorkampioenschappen. 

 De 26 geselecteerde combinaties met de hoogste score mogen starten. Indien op plek 26 een 
ex-aequo is, mogen al deze combinaties starten mits de score minimaal 60% is. 

 De 26 geselecteerde combinaties die willen starten op de Outdoorkampioenschappen dienen 
zich in te schrijven via Mijn KNHS.  Heeft de geselecteerde combinatie zich na de 
sluitingsdatum ingeschreven dan is verdere deelname aan de Outdoorkampioenschappen 
uitgesloten. De sluitingsdatum voor inschrijven wordt in het vraagprogramma dat later wordt 
gepubliceerd vermeld. 

 Wie niet bij de beste 26 combinaties hoort, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst. 
Als men op de Outdoorkampioenschappen wilt starten en men staat op de reservelijst dan 
dient men zich ook via Mijn KNHS in te schrijven. Het wedstrijdsecretariaat kan de reserve 
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combinaties daardoor makkelijker oproepen. Heeft de reserve combinatie zich na de 
sluitingsdatum ingeschreven dan zal men ook niet opgeroepen worden om alsnog aan de 
Outdoorkampioenschappen te kunnen deelnemen mochten er uitvallers te zij. De 
sluitingsdatum voor inschrijven wordt in het vraagprogramma dat later wordt gepubliceerd 
vermeld. 

 Voor de ponycombinaties zal er net als voorgaande jaren geen selectieprocedure 
plaatsvinden. Voor hen geldt een open inschrijving via Mijn KNHS. 

 Meer informatie over de Outdoorkampioenschappen en het goedgekeurde vraagprogramma 
worden zodra er meer bekend is, op de website van de regio Noord-Holland  
(www.knhsnoordholland.nl) en op de Facebookpagina gepubliceerd.  

 Het bestuur van de KNHS regio Noord-Holland heeft het recht om bij onvoldoende deelname 
doordat de minimale  60%-grens niet is gehaald het percentage naar beneden bijstellen. 

 Datum Outdoorkampioenschappen worden verreden in het weekend van 5, 6 en 7 juli 2019.  
 
Bijlage I: Voorbeelden selectieprocedure Outdoorkampioenschappen dressuur paarden 2019 

 

Voorbeeld I         

  
 

1e proef 2e proef   

wedstrijd 1 locatie A 63,57% nvt   

wedstrijd 2 locatie B 61,24% nvt   

Deze combinatie telt in de selectie mee met gemiddeld 62,405%.  

     Voorbeeld II         

  
 

1e proef 2e proef   

wedstrijd 1 locatie A 63,57% nvt   

wedstrijd 2 locatie B 59,24% nvt   

wedstrijd 3 locatie C 65,78% nvt   
Deze combinatie telt in de selectie mee met gemiddeld 64,675%  (de hoogste twee percentages zitten 
boven 60%) 

     Voorbeeld III         

  
 

1e proef 2e proef   

wedstrijd 1 locatie A 63,57% nvt   

wedstrijd 2 locatie A 63,13% nvt   

Deze combinatie wordt niet geselecteerd, want er is niet op twee locaties gereden 
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Voorbeeld IV         

  
 

1e proef 2e proef   

wedstrijd 1 locatie A 65,57% nvt   

wedstrijd 2 locatie B 58,11% nvt   
Deze combinatie wordt niet geselecteerd. Tweede proef is lager dan 60%, ook al is het gemiddelde boven 
de 60%. 

     

     Voorbeeld V         

  
 

1e proef 2e proef   

wedstrijd 1 locatie A 63,57% nvt Klasse L1 

wedstrijd 2 locatie B 63,13% nvt Klasse L2 

Deze combinatie wordt niet geselecteerd, want er is maar één L2 proef gereden 

   
Algemene opmerking: als er vragen zijn over deze procedure of als er zaken zijn niet duidelijk zijn, 
neem dan direct op met het wedstrijdsecretariaat of met het secretariaat of voorzitter van de Regio 
Noord- Holland. Het regiobestuur is het aangewezen punt waar je jouw vraag kunt stellen. Social 
Media is dat niet. Op de website van de regio kun je de contactgegevens van de bestuursleden 
terugvinden. De bestuursleden zullen zo spoedig mogelijk antwoord geven. We streven ernaar om 
binnen 48 uur de mail te beantwoorden. Dit vanwege het feit dat  bestuurleden het besturen op 
vrijwillige basis naast hun betaalde baan erbij doen. Wij vertrouwen op jullie begrip. 
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