
KNHS-Regio: Drenthe 
Kampioenschap: Outdoor Regiokampioenschappen (Dressuur) 2022 
Wedstrijdplaats: Hippisch Centrum Exloo, Valtherweg 27a, 7875 TA Exloo 
 
 
 
Wedstrijddatum: Donderdag 21 juli 2022 

 B, L1, L2, M1, M2, Z1 & Z2 dressuur pony’s (selectie) 
 Bixie dressuur pony’s (AA, A & B1) 
 Afdelingsdressuur paarden en pony’s 
 Teamdressuur paarden en pony’s 

Wedstrijddatum: Vrijdag 22 juli 2022 
 B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 & ZZ-Licht dressuur paarden (selectie) 

Wedstrijddatum: Zaterdag 23 juli 2022 
 B, L1, L2, M1, M2, Z1 & Z2 dressuur pony’s (finale) 
 B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 & ZZ-Licht dressuur paarden (finale) 

 
Vereniging: KNHS Regio Drenthe 
Verenigingsnummer: V31003 
Secretariaat: Bart de Wal -- Zuiderdiep 237 -- 9571 BN Tweede-Exloërmond 
Telefoonnummer: 06-81997458 
E-mail: regioconcours@gmail.com 
 
Inschrijven (Bixie t/m ZZ-Licht): Aanmelden is mogelijk via mail; regioconcours@gmail.com (o.v.v. Naam ruiter/amazone, naam 
paard/pony, klasse, categorie, rijvereniging & combinr.) of via “Mijn KNHS” (wanneer het vraag-programma is goedgekeurd). 
Inschrijven (Afdelings- & Teamdressuur): Aanmelden is mogelijk via mail; regioconcours@gmail.com 
 
Sluitingsdatum: Woensdag 6 juli 2021 om 23:59 uur (Na deze datum is inschrijving (wanneer nog mogelijk) alleen nog mogelijk 
via mail) 
Informatieplaats: www.paardensportdrenthe.nl  
 
Rubrieken: 
B t/m Z1 dressuur paarden en pony’s + Z2 cat. C dressuur pony’s 

- Het kampioenschap (zaterdag) wordt verreden over één onderdeel. 
- Om op de finaledag te kunnen starten dient de selectie op donderdag of vrijdag (afhankelijk van de rubriek, zie 

dagindeling bovenaan) gereden te worden.  
- Gereden wordt (zowel tijdens selectie- als finaledag) de laatste proef van iedere klasse: B proefnr. 21, L1 proefnr. 25, 

L2 proefnr. 29, M1 proefnr. 33, M2 proefnr. 37, Z1 proefnr. 41, Z2 proefnr. 91. 
- Er wordt gereden in officieel wedstrijdtenue en niet in zomertenue. 
- De startvolgorde wordt (zowel voor selectie- als finaledag) bepaald door de wedstrijdorganisatie. 
- De behaalde resultaten op de selectie dag (afhankelijk van de rubriek, zie dagindeling bovenaan) komen wel voor 

puntenregistratie in aanmerking. De behaalde resultaten op finale dag (zaterdag) komen niet voor puntenregistratie in 
aanmerking.  

- Kampioen is de combinatie met de hoogst gemiddelde score. In geval van ex-aequo klassering wordt gekeken naar 
de ex-aequo onderdelen van de proef. Valt er dan geen beslissing, dan geldt het hoogste puntentotaal op het 
protocol, gegeven door de jury bij C.  

- Prijsuitreiking is in officieel wedstrijdtenue op het podium. 
Z2 cat. DE dressuur pony’s 

- Het kampioenschap (zaterdag) wordt verreden over twee onderdelen. 
- Om op de finaledag te kunnen starten dient de selectie op donderdag of vrijdag (afhankelijk van de rubriek, zie 

dagindeling bovenaan) gereden te worden. 
- Gereden wordt (zowel tijdens de selectie- als finaledag) proefnr. 91 en tijdens de finaledag daarbij kür. 
- De kür is verplicht om te rijden. 
- Er wordt gereden in officieel wedstrijdtenue en niet in zomertenue. 
- De startvolgorde wordt (zowel voor selectie- als finaledag) bepaald door de wedstrijdorganisatie. 
- De behaalde resultaten op de selectie dag (afhankelijk van de rubriek, zie dagindeling bovenaan) komen wel voor 

puntenregistratie in aanmerking. De behaalde resultaten op finale dag (zaterdag) komen niet voor puntenregistratie in 
aanmerking. 

- Kampioen is de combinatie met de hoogst gemiddelde score (over beide onderdelen samen). In geval van ex-aequo 
is de score van de kür doorslaggevend. 

- Prijsuitreiking is in officieel wedstrijdtenue op het podium. 
Z2 en ZZ-Licht dressuur paarden          

- Het kampioenschap (zaterdag) wordt verreden over twee onderdelen. 
- Om op de finaledag te kunnen starten dient de selectie op donderdag of vrijdag (afhankelijk van de rubriek, zie 

dagindeling bovenaan) gereden te worden. 
- Gereden wordt (zowel tijdens de selectie- als finaledag) de laatste proef van iedere klasse: Z2 proefnr. 45, ZZ-Licht 

proefnr. 49 en tijdens de finaledag daarbij kür. 
- De kür is verplicht om te rijden. 
- Er wordt gereden in officieel wedstrijdtenue en niet in zomertenue. 
- De startvolgorde wordt (zowel voor selectie- als finaledag) bepaald door de wedstrijdorganisatie. 
- De behaalde resultaten op de selectie dag (afhankelijk van de rubriek, zie dagindeling bovenaan) komen wel voor 

puntenregistratie in aanmerking. De behaalde resultaten op finale dag (zaterdag) komen niet voor puntenregistratie in 
aanmerking. 

- Kampioen is de combinatie met de hoogst gemiddelde score (over beide onderdelen samen). In geval van ex-aequo 
is de score van de kür doorslaggevend. 

- Prijsuitreiking is in officieel wedstrijdtenue op het podium. 
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Afdelingsdressuur: 4 & 6 tallen paarden en pony’s:          
- Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel. 
- Uitgeschreven worden de rubrieken; L viertal paarden, M viertal paarden, Z viertal paarden, ZZ viertal paarden, L 

zestal paarden, M zestal paarden, Z zestal paarden, ZZ zestal paarden, L viertal pony’s ABC, L viertal pony’s BCDE, 
M viertal pony’s BCDE, Z viertal pony’s BCDE, L zestal pony’s ABC, L zestal pony’s BCDE, M zestal pony’s BCDE, Z 
zestal pony’s BCDE. 

- Gereden worden in het jaar 2022 de even proeven: L 4/6 tallen pony’s cat. AB proefnr. 54, L 4/6 tallen paarden & 
pony’s proefnr. 56,  M 4/6 tallen paarden & pony’s proefnr. 58, Z 4/6 tallen paarden & pony’s proefnr. 60, ZZ 4/6 tallen 
paarden proefnr. 62. 

- Afdelingen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig uit dezelfde vereniging/kring/regio (Drenthe). 
- Maximaal één ruiter, één paard of één combinatie uit een vier- of zestal mag deelnemen in een ander vier- of zestal 

samengesteld uit leden van dezelfde vereniging/kring/regio (Drenthe). 
- Afdelingen die zijn afgevaardigd naar de Hippiade, dienen in dezelfde klasse te starten waarin gestart is op het 

Regiokampioenschap. 
- Er wordt gereden in officieel wedstrijdtenue en niet in zomertenue. 
- De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie. 
- De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking. 
- Kampioen is de afdeling / het team met de hoogst gemiddelde score. In geval van ex-aequo zal gekeken worden naar 

de ex-aequo onderdelen van de proef bij beide juryleden. Valt er dan nog geen beslissing, dan is de score van de 
hoofdjury (jury bij B) doorslaggevend.  

- Prijsuitreiking is in officieel wedstrijdtenue op het podium. 

Teamdressuur: Meertallen (4 tallen - M, Z & ZZ) kür paarden en pony’s: 
- Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel. 
- Uitgeschreven worden de rubrieken; teamdressuur M/Z/ZZ kür paarden & teamdressuur M/Z kür pony’s. 
- Gereden worden de proeven: Kür M paarden & pony’s proefnr. 67, Kür Z paarden & pony’s proefnr. 68, Kür ZZ 

paarden proefnr. 69. 
- Meertallen dienen te worden samengesteld uit leden vanuit vereniging/kring/regio (Drenthe). 
- Maximaal één deelnemer per team mag hoger geklasseerd zijn dan ZZ-Licht niveau.  
- Teams die zijn afgevaardigd naar de Hippiade, dienen in dezelfde klasse te starten waarin gestart is op het 

Regiokampioenschap. 
- Afmeting wedstrijdbaan: 20x60 meter. 
- De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie. 
- De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking. 
- Kampioen is het team met de hoogste score. 
- Prijsuitreiking is in officieel wedstrijdtenue op het podium. 

Bixie: AA-A-B1 dressuur: 
- Gereden worden de proeven: AA-dressuur proef 1 & 2, A dressuur proef 3 & 4, B1 dressuur proef 5 & 6. 
- Bixierubriek betreft een “open” rubriek waaraan iedereen mee kan doen ongeacht provincie. 
- Prijsuitreiking is in officieel wedstrijdtenue op het podium. 
- Bixierubrieken betreft geen kampioenschapsrubrieken. 

 
Inschrijfgeld & prijzen: 
Inschrijfgeld pony’s Bixie: € 7,50 
Inschrijfgeld pony’s klasse B t/m Z2: € 10,00 
Inschrijfgeld paarden klasse B t/m ZZ-Licht: € 15,00 
Inschrijfgeld afdelings- & teamdressuur: € 7,50 
Prijzen pony’s Bixie: Gebruiksvoorwerpen 
Prijzen pony’s klasse B t/m Z2: € 20,00 €15,00 €10,00 
Prijzen paarden klasse B t/m ZZ-Licht: € 60,00 €50,00 €40,00 €30,00 €15,00 
Voor de finalerubrieken op zaterdag zijn ruiters/amazones geen inschrijfgeld verschuldigd 
 
Aantal starts: 
Tijdens het regiokampioenschap B t/m ZZ-Licht paarden en pony’s mag een ruiter/amazone maximaal vier starts uitbrengen, een 
ruiter/amazone aan maximaal vier verschillende kampioenschapsrubrieken deelnemen, een ruiter/amazone maximaal twee 
paarden/pony’s per kampioenschapsrubriek uitbrengen. Voor het starten tijdens de selectiedagen is geen maximum, uiteraard 
dient het wedstrijdreglement gevolgd te worden. 
 
Algemeen: 
-   De rubrieken op donderdag en vrijdag worden ook overdag verreden. 
-   Alle rubrieken zullen op zand worden verreden (ook het inrijden). 
-  Tijdens de finaledag zullen minimaal het aantal afgevaardigde combinaties (volgens de verdeelsleutel) aan start komen. De 
concourscommissie Regio Drenthe stelt vooraf een minimaal aantal finalisten vast voor het mogen rijden tijdens de finaledag. Het 
aantal finalisten, vastgesteld door de concourscommissie Regio Drenthe zal tijdens het betreffende seizoen op de website van 
de regio worden geplaatst. 
-  Klassementen worden het gehele kampioenschap opgemaakt a.d.h.v. percentages m.u.v. bixie. 
-  Prijzen dienen door de deelnemers zelf in ontvangst te worden genomen tijdens de prijsuitreiking, tenzij anders goedkeuring 
door het secretariaat is gegevens. Anders vervallen de prijzen aan de organisatie. 
-  Wanneer combinaties geplaatst zijn voor de finale, worden combinaties automatisch geplaatst voor de finaledag. 
-  Reservecombinaties voor de finaledag kunnen tot vrijdagavond 23:59 uur worden opgeroepen. 
-  De rubrieken M1/M2 cat. A/B, M1/M2 cat. C, Z1/Z2 cat. C zullen in handicap worden verreden. 
- Combinaties kunnen alleen afgevaardigd worden naar de KNHS-Kampioenschappen wanneer tijdens de finaledag een 
gemiddelde score van 60% of hoger is behaald. 
-  Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld verschuldigd aan de KNHS Regio Drenthe. Dit incl. een opslag van 2,50 euro (pony’s) 
en 5,00 euro (paarden). 


