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Competitiebepalingen 
KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie 2023 

versie: 20 februari 2023 
 

1. ALGEMEEN 
De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie  

a. Heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport Senioren 
(Zware - & Lichte Tour) & U25 te stimuleren. 

b. Bestaat uit een aantal wedstrijden welke in competitieverband worden verreden en wordt 
afgesloten met een finale. 

c. De wedstrijden staan in het teken van “Uitzending” voor de senioren Zware Tour en Lichte 
Tour en in het teken van “Kader & Uitzending” voor de U25 . Dit houdt in dat er tijdens deze 
zogenaamde “U” wedstrijden de score behaald kan worden voor uitzending naar FEI 
wedstrijden. 

d. Wordt verreden onder auspiciën van de KNHS. De geldende Wedstrijdreglementen zijn 
hierop van toepassing. 

e. Wordt samengesteld door de KNHS Afdeling Topsport na overleg met de desbetreffende 
bondscoaches dressuur. Afwijkingen van de competitiebepalingen zijn alleen mogelijk met 
toestemming van de KNHS Afdeling Topsport. Ook in zaken waarin niet wordt voorzien 
beslist de KNHS Afdeling Topsport of diens vertegenwoordiger op de wedstrijd. De meest 
actuele versie van deze competitiebepalingen is gepubliceerd op de website van de KNHS. 

 
 
2. DEELNAME AAN DE COMPETITIE 

1. Startgerechtigd in de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie: 
a. Senioren – Zware Tour 

i. Combinaties startgerechtigd in de klasse ZT Grand Prix en in bezit zijn van een 
geldige startpas van de KNHS 

b. Senioren – Lichte Tour 
i. Combinaties startgerechtigd in de klasse LT Prix St. George en in bezit zijn van 

een geldige startpas van de KNHS 
c. U25 

i. Combinaties startgerechtigd in de klasse U25 Grand Prix en in bezit zijn van een 
geldige startpas van de KNHS 

ii. Ruiters / amazones die in het jaar 2023 de 16-jarige leeftijd bereiken en die in 
2023 de maximum leeftijd van 25 jaar bereiken / bereikt hebben. 

2. Deelname aan de betreffende competitiewedstrijden houdt tevens deelname aan de competitie 
in. Dit betekent dat voor deelname aan de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie 
geen extra inschrijfgeld is verschuldigd boven op het reguliere inschrijfgeld voor de betreffende 
wedstrijden. 

3. Inschrijven geschiedt digitaal via Mijn KNHS en is mogelijk vanaf publicatie van het door de 
KNHS goedgekeurde vraagprogramma van de desbetreffende competitiewedstrijd. Inschrijfgeld, 
inschrijf- en sluitingsdatum, wijzigen, afmelden etc. geschiedt volgens de voorwaarden zoals 
vermeld in het desbetreffende vraagprogramma . 

4. Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inschrijving. 
5. Elke ruiter / amazone mag met maximaal 2 paarden per categorie (GP, U25, LT – indien van 

toepassing) deelnemen aan iedere competitiewedstrijd. In overleg met de desbetreffende 
verantwoordelijke bondscoach en de wedstrijdorganisatie van een competitiewedstrijd kan het 
aantal combinaties of het aantal paarden dat mag starten worden uitgebreid of beperkt tot een 
maximum.  
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3. WEDSTRIJDEN 
1. De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie bestaat uit meerdere selectiewedstrijden 

per jaar welke wordt afgesloten met een finale. De competitie en finale wordt verreden op de 
volgende wedstrijden:  

▪ 17 maart – Vragender 
▪ 29 april – Exloo 
▪ 19 mei – Schijndel 
▪ 28 juni – Lunteren 
▪ 2 september – Tolbert 
▪ 28 september – Geldrop/Heeze 
▪ 20 oktober – Indoor Friesland - Leeuwarden (finale) 

De volledige en / of aangepaste wedstrijdkalender van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks 
Dressuur Competitie wordt gepubliceerd op de website www.knhs.nl. Alle wedstrijden en data 
zijn onder voorbehoud 

2. Tijdens de competitiewedstrijden van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie 
worden de volgende proeven verreden: 

▪ Senioren – Zware Tour: Grand Prix  
▪ Senioren – Lichte Tour: Prix St. George 
▪ U25: Grand Prix U25 

 
 
4. DEELNAME AAN DE FINALE 

1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dient de combinatie deel te hebben genomen 
aan minimaal drie competitiewedstrijden. De beste drie resultaten in de competitiewedstrijden 
tellen mee in de tussenstand om te kwalificeren voor de finale. De beste zes gekwalificeerde 
combinaties (in elke categorie) komen in aanmerking voor deelname aan de finale, met één 
paard. In het geval er minder dan 6 combinaties zijn met één paard zal het aantal worden 
aangevuld met combinaties met een tweede (gekwalificeerd) paard. Bij tussentijds promoveren 
naar een hogere klasse wordt 50% van de reeds behaalde punten meegenomen. Deelname aan 
de finale zal plaatsvinden in de laatst gereden categorie. 

2. Bij kwalificatie is deelname aan de finale verplicht. 
3. In geval van een gelijk aantal competitiepunten op plaats zes in het klassement worden alle 

combinaties met dit aantal competitiepunten afgevaardigd naar de finale. 
4. Behaalde competitiepunten worden niet meegenomen naar de finale, in de finale beginnen alle 

combinaties op nul (0). 
5. Tijdens de finale wordt de Kür (op muziek) verreden welke vooraf tijdig wordt aangeleverd 
6. De winnaar van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie (per categorie) is 

degene met het hoogste percentage. Bij een gelijke eindstand is de uitslag van het C-jurylid 
doorslaggevend. Valt er dan in de kür op muziek nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar 
de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden 
in de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, 
van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek. 

 
 

http://www.knhs.nl/
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5. PUNTENTELLING 
1. Voor de competitie van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie wordt de 

volgende puntentelling gehanteerd: 
1e 20 punten    9e   8 punten 
2e 17 punten  10e   7 punten 
3e 15 punten  11e   6 punten 
4e 13 punten  12e   5 punten 
5e 12 punten  13e   4 punten 
6e 11 punten  14e   3 punten 
7e 10 punten  15e   2 punten 
8e   9 punten  16e   1 punt 

 
Na elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur 
Competitie gepubliceerd op de website van de KNHS. (www.knhs.nl)  

 
 
6. PRIJZEN 

1. De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd voor de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur 
Competitie: 

▪ Competitiewedstrijden: 
o Senioren – Zware Tour 

▪ 1e prijs   € 200,= 
▪ 2e prijs   € 150,= 
▪ 3e prijs   € 125,= 
▪ 4e prijs   € 100,= 
▪ 5e prijs   €   75,= 
▪ Reglementaire volgprijs €   20,= 

o Senioren – Lichte Tour 
▪ 1e prijs   € 150,= 
▪ 2e prijs   € 100,= 
▪ 3e prijs   €   75,= 
▪ 4e prijs   €   50,= 
▪ 5e prijs   €   25,= 
▪ Reglementaire volgprijs €   20,= 

o U25 
▪ 1e prijs   € 150,= 
▪ 2e prijs   € 100,= 
▪ 3e prijs   €   75,= 
▪ 4e prijs   €   50,= 
▪ 5e prijs   €   25,= 
▪ Reglementaire volgprijs €   20,= 

 
▪ Finale: 

o Senioren – Zware Tour 
▪ 1e prijs   Parados Sport* voor 2 maanden 
▪ 2e prijs   € 200,= 
▪ 3e prijs   € 150,= 
▪ 4e prijs   € 125,= 
▪ 5e prijs   € 100,= 
▪ 6e prijs   €   75,= 

http://www.knhs.nl/
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o Senioren – Lichte Tour 
▪ 1e prijs   Parados Sport* voor 1 maand 
▪ 2e prijs   € 150,= 
▪ 3e prijs   € 100,= 
▪ 4e prijs   €   75,= 
▪ 5e prijs   €   50,= 
▪ 6e prijs   €   25,= 

o U25 
▪ 1e prijs   Parados Sport* voor 1 maand  
▪ 2e prijs   € 150,= 
▪ 3e prijs   € 100,= 
▪ 4e prijs   €   75,= 
▪ 5e prijs   €   50,= 
▪ 6e prijs   €   25,= 

 
Roelofsen Horse Trucks stelt de volgende extra prijzen beschikbaar: 
▪ De beste drie finalisten (per categorie) ontvangen een staatsiedeken.  
* De Parados Sport is de luxe twee-paardsvrachtwagen van Roelofsen Horse Trucks. 

 
7. SLOTBEPALINGEN 

1. Op de wedstrijden in het kader van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie 
zijn de reglementen van de KNHS en de eventueel daarop gepubliceerde wijzigingen, van 
toepassing. 

2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te 
stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen. 

3. De KNHS, de sponsor, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende 
personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden 
en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden 
voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. 

4. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en de reglementen van de KNHS niet 
voorzien, dan wel in alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van 
een bepaling, of wanneer de dichtst bijkomende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou 
resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de KNHS of diens 
vertegenwoordiger op de wedstrijd. Een dergelijke beslissing is niet vatbaar voor beroep. 

5. Door Coronamaatregelen kunnen het wedstrijdschema en deze bepalingen m.b.t. tot de 
aantallen wedstrijden een deelname aan de finale worden aangepast. 

 


