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Selectie voorwaarden Outdoor Kampioenschappen 2022 
 

Selectiewedstrijden 2022 outdoor: 
 

Datum  Locatie 

14 en 15 mei 2022 
1e selectie 

Selectie pony’s/paarden 
(B t/m ZZL) 
 

Harich 

   

4 juni 2022 
2e selectie 
 

Selectie paarden 
(B t/m ZZL) 

Oranjewoud  

18 juni 2022 
2e selectie 
 

Selectie pony’s 
(B t/m Z2) 

Gorredijk  

 

DRESSUUR  

Paarden klasse B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2, ZZ-Licht 

Pony's  klasse B , L1, L2 cat. A/B, C, D/E 
 

klasse M1, M2, Z1, Z2 cat. D/E 
 

Klasse M1/M2 (handicap) cat. A/B en C 
 

klasse Z1/Z2  (handicap) cat. C 

Beste resultaat van de 2 selectiewedstrijden is bepalend voor afvaardiging. Er dient minimaal 
60% op één van de selecties te zijn gereden om in aanmerking te komen voor afvaardiging. 

 
Te rijden proeven (onder voorbehoud richtlijnen KNHS Nederland)  LET OP: NIEUWE PROEVEN!!!!!! 
Tijdens de selectiewedstrijd wordt dezelfde proef gereden als tijdens de outdoor kampioenschappen 
en de Hippiade.  
Klasse B: proef 21, L1 proef 25, L2 proef 29, M1 proef 33, M2 proef 37, Z1 proef 41  
Z2 Pony’s proef  91 (landenproef), Z2 Paarden proef 45 en ZZL proef 49. Bij het overrijden zal 
dezelfde proef worden verreden als in de eerste proef (Z1 paarden uit het hoofd), behalve bij de Z2 
(Pony en Paard) en ZZL, daar zal de 2e proef uit een kür op muziek bestaan. 
 
Selectie Criteria: 
Het beste plaatsingsresultaat van de 2 selectiewedstrijden is bepalend voor afvaardiging. 
Je moet minimaal 1 selectie wedstrijd gereden hebben.  
In de dressuur dient men minimaal een score van 60% te hebben behaald om te kunnen worden 
afgevaardigd naar de Regiokampioenschappen. (Voor afvaardiging naar de Hippiade wordt dit 
percentage van 60% ook gehanteerd.)  
Voor de dressuur (na de selectie) en springen dienen deelnemers zelf in te schrijven via Mijn KNHS, 
dit kan vanaf maandag 30 mei 2022. 
Sluitingsdatum dressuur : maandag 20 juni 23.59 uur. 
 
 
Er zijn geen wijzigingen meer mogelijk na de sluitingsdatum .  

http://www.paardensportfriesland.nl/
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Reservecombinaties kunnen/zullen tot 48 uur (2 dagen) voor aanvang van de rubriek automatisch 

worden geplaatst. Het inschrijfgeld dient online te worden voldaan bij de inschrijving  
via mijnKNHS. 
 
Dressuur 
Wanneer je lopende het seizoen Lichte Tour niveau of hoger start mag je tijdens de Regio- 
en/of KNHS-kampioenschappen niet lager starten dan M2.  
 
Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-
kampioenschappen paarden deel te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger. 
Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen paarden deel te 
nemen in zowel de klasse L1 als de klasse Z1 en hoger. Ook is het niet toegestaan tijdens 
Regio- en/of KNHS-kampioenschappen paarden deel te nemen in zowel de klasse L2 als de 
klasse Z2 en hoger. Ook is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen 
paarden deel te nemen in zowel de klasse M1 als de klasse ZZ-Licht. 
 
Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-
kampioenschappen pony’s deel te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger. Ook 
is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen pony’s deel te nemen in 
zowel de klasse L1 als de klasse Z2. 
Ruiters die in het desbetreffende seizoen LT-niveau of hoger hebben gestart mogen niet 
deelnemen aan het Regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen L1, L2 en M1. 
Ruiters die in het desbetreffende seizoen deelnemen aan een kampioenschap in de Zware 
Tour is uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap t/m de klasse 
ZZ-Licht. 
Ruiters die deelnemen aan de kampioenschappen voor Children, Junioren en Young Riders 
mogen tijdens kampioenschappen t/m de klasse ZZ-Licht deelnemen aan maximaal twee 
kampioenschapsrubrieken per discipline en tijdens de kampioenschappen vanaf de klasse 
ZZ-Zwaar deelnemen aan maximaal twee kampioenschapsrubrieken per discipline. 
Childrencombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Children, zijn startgerechtigd 
in de klasse Z1 (of hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS 
Kampioenschappen. 
 
Juniorencombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Junioren, zijn 
startgerechtigd in de klasse Z2 (of hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens Regio- 
en KNHS kampioenschappen. Young Ridercombinaties die niet deel hebben genomen aan 
het NK-Young Riders, zijn startgerechtigd in de klasse ZZ-Licht (of hoger wanneer zij daarin 
regulier uitkomen) tijdens Regio- en KNHS kampioenschappen tijdens Regio- en KNHS 
kampioenschappen. Een combinatie mag tijdens selectiewedstrijden en KNHS-
kampioenschappen slechts in 1 klasse uitkomen. Per seizoen dient een combinatie te kiezen 
aan welk kampioenschap wordt deelgenomen.  
  

http://www.paardensportfriesland.nl/
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Wanneer een combinatie deelneemt / heeft deelgenomen aan selectiewedstrijden Subtop 
of aan selectiewedstrijden in de regio en/of 
regiokampioenschappen is het niet meer toegestaan om deel te nemen aan de 
kampioenschappen voor Children, Junioren of Young Riders datzelfde seizoen. Wanneer een 
combinatie deelneemt / heeft deelgenomen aan een kampioenschap Children, Junioren of 
Young Riders is het voor die combinatie niet toegestaan deel te nemen aan 
selectiewedstrijden Subtop of aan selectiewedstrijden in de regio en/of aan het  
regiokampioenschap.  
Een combinatie mag tijdens de selectiewedstrijden en het KNHS-kampioenschap alléén 
uitkomen in de hoogste klasse waarin/ het hoogste niveau waarop de combinatie in het 
lopende seizoen voorafgaand aan het KNHS-kampioenschap uitgekomen is. Voor Children-, 
Junioren- en Young Riders combinaties evenals voor combinaties die uitkomen in de 
Paradressuur, geldt dat zij per seizoen moeten kiezen aan welk kampioenschap zij 
deelnemen. 

 

Vrije inschrijving: 
 
Hieronder een overzicht van de rubrieken die worden gereden op de Friese  
Kampioenschappen Outdoor 2022:  

  Paarden   Pony's      

  Cat A/B Cat C Cat D/E Parcourssoort 

Springen 0.50   x     Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.60   x   
Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.70   x   
Tabel A + barrage. 238.2.b 

Springen 0.70     x   Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.80    x  Tabel A + barrage. 238.2.b 

Springen 0.80       x Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.90    x  Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 0.90       x Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 1.00     x   Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 1.00       x Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 1.00 x       Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 1.10       x 2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.10 x       Tabel A + barrage. 238.2.b 

Springen 1.20       x 2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.20 x       2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.30       x 2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.30 x       2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.35 x       2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.40 x       2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

 
     

 

Opgave:  inschrijving open vanaf maandag 30 mei 2022 , inschrijven via MijnKNHS ! 
Sluitingsdatum : zaterdag 25 juni 2022 om 23.59 uur 

http://www.paardensportfriesland.nl/
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Overige voorwaarden: 
 
Springen  
Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor 
paarden deel te nemen in zowel de klasse 1.00 als de klassen 1.30 en 1.35. Ook is het niet toegestaan 
tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor paarden deel te nemen in zowel de klasse 1.10 
als de klasse 1.35. Tevens is een deelnemer die in de periode tussen 1 april 2022 tot aan het 
regiokampioenschap deelnam aan een seniorenkampioenschap in de klasse 1.50 m of hoger 
uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap t/m de klasse 1.35-springen. 
Bij de discipline springen is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor 
pony’s deel te nemen in zowel de klasse 0.80 als de klassen 1.20 en 1.30. Ook is het niet toegestaan 
tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen voor pony’s deel te nemen in zowel de klasse 0.90 als 
de klasse 1.30. 
 
Startgerechtigheid 
Een combinatie mag tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen slechts in één klasse per 
discipline uitkomen. Dit is de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de 
periode tussen 1 april 2022 tot aan het regiokampioenschap uitgekomen is. Starten in een hogere 
klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan het Regiokampioenschap is niet toegestaan. 
Combinaties die zijn gestart in het springen in de rubriek pony/ paard 1.05 mogen deelnemen in het 
1.00 kampioenschap, combinaties die hebben gestart in het 1.15 mogen deelnemen in het  
1.10 kampioenschap en combinaties die hebben gestart in het 1.25 mogen deelnemen in het  
1.20 kampioenschap. Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor 
reglementaire, onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op 
de kampioenschappen. Uitgezonderd op het verplicht starten in de hoogste klasse zijn combinaties 
die in het lopende seizoen of in het verleden bij de paarden uitgekomen zijn in de klasse/rubrieken 
1.45 en combinaties die bij de pony’s uitgekomen zijn in parcoursen hoger dan 1.30.  
Deze combinaties zijn tijdens de Regio- en/of KNHS-kampioenschappen startgerechtigd in de klasse 
1.40 paarden en 1.30 pony’s. Combinaties die in het verleden zijn gestart in de klasse 1.50m. zijn niet 
startgerechtigd tijdens de Regio- en/of KNHS-kampioenschappen. 
 

Zie ook Kampioenschapsreglement Hippiade 2022! 
 
 
  

http://www.paardensportfriesland.nl/
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AFDELINGSDRESSUUR 

Paarden en pony´s klasse L, M, Z viertallen en zestallen  

• Vier- en zestallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig van dezelfde 
vereniging, dezelfde Kring of dezelfde Regio. 

• Maximaal één ruiter, één paard of één combinatie uit een vier- of zestal mag deelnemen in 
een ander vier- of zestal uit dezelfde vereniging, dezelfde Kring of dezelfde Regio.. 

• Bij de klasse-indeling wordt uitgegaan van het puntensysteem, waarbij per combinatie, die 
deel uitmaakt van een vier- of zestal, een aantal punten wordt toegekend. Het totaal van 
deze punten is bepalend voor de klasse waarin moet worden gestart, e.e.a. 
overeenkomstig het bepaalde in het Wedstrijdreglement Dressuur 

Inschrijven via mijnKNHS!! 
Opgave vanaf maandag 30 mei 2022 
Sluitingsdatum : maandag 20 juni 2022 om 23.59 uur 

 
 

TEAMDRESSUUR 

Paarden en pony’s Viertallen kür op muziek klasse M/Z 

Algemeen (zie ook vraagprogramma Regio en Hippiade) 
1. De deelnemende viertallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig uit dezelfde 

Regio. 
2. Iedere Regio mag maximaal één viertal afvaardigen naar de Hippiade.  
3. Maximaal één deelnemende combinatie per viertal mag hoger geklasseerd zijn dan Z2 dressuur. 

Inschrijven via mijnKNHS!! 
Opgave vanaf maandag 30 mei 2022 
Sluitingsdatum : maandag 20 juni 2022 om 23.59 uur 

 
 
 

VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP  

Paarden en pony´s klasse B t/m M1 dressuur 

Paarden  Springen paarden in ten minste de klasse 
1.00-springen en ten hoogste de klasse  
1.20-springen. 

Pony´s Springen pony’s in ten minste de klasse 
 0.50 springen en ten hoogste de klasse  
1.10-springen. 

De informatie over het Verenigingskampioenschap staat op onze site onder het hoofd: 
https://paardensportfriesland.nl/outdoor-2/ 

Opgave: digitaal via inschrijfformulier verenigingskampioenschap complete lijst aanleveren.  
Lever je combinaties + reserves direct goed aan. Er worden na de sluitingsdatum geen 
wijzigingen meer geaccepteerd in de opgegeven combinaties. 
https://paardensportfriesland.nl/outdoor-2/ 
Opgave vanaf maandag 30 mei 2022: wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl 
Sluitingsdatum : maandag 20 juni 2022 om 23.59 uur 

 

http://www.paardensportfriesland.nl/
mailto:wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl
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Sluitingsdatum vrije inschrijving pony’s/paarden 
springen: 
zaterdag 25 juni 2022 om 23.59 uur 
 
Sluitingsdatum dressuur pony’s/paarden: 
maandag 20 juni 2022 om 23.59 uur 
 
Sluitingsdatum pony’s/paarden 
verenigingskampioenschappen, afdelingsdressuur en 
teamdressuur: 
maandag 20 juni 2022 om 23.59 uur 
 
 
 
 

  

http://www.paardensportfriesland.nl/
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Afvaardigingsaantallen  
 
(onder voorbehoud van gestarte aantallen op 1e selectie en ingeschreven aantallen voor de 2e 
selectie) 
 

Klasse Paarden Aantallen (max)  Klasse Pony’s Aantallen (max) 

B 24 (beste 10 
overrijden) 

 B AB / C 24  

L1 24 (beste 10 
overrijden) 

 B DE 24 (beste 10 
overrijden) 

L2 24 (beste 10 
overrijden) 

 L1 ABC / L2 ABC 24  

M1 24 (beste 10 
overrijden) 

 L1 DE 24 (beste 10 
overrijden) 

M2 24 (beste 10 
overrijden) 

 L2 DE 24( beste 10 
overrijden) 

Z1 24 (beste 10 
overrijden) 

 M1M2 ABC 8 

Z2 16 ( beste 6 
overrijden) 

 M1 DE 24 (beste 10 
overrijden) 

ZZL 12 (beste 4 
overrijden) 

 M2 DE 16 (beste 6 
overrijden) 

   Z1 C 4  

   Z1 DE 12 (beste 6 
overrijden) 

   Z2 DE 8 (beste 4 
overrijden) 

 
Vanaf de klasse B t/m ZZ Licht paarden zal de 1e en 2e proef mee tellen voor het kampioenschap, 
voor de pony’s zal voor de klasses B t/m Z2 cat. DE de 1e en 2e proef mee tellen voor het 
kampioenschap. 
 

  

http://www.paardensportfriesland.nl/


 

 maart 2022 

KNHS REGIO FRIESLAND  

www.paardensportfriesland.nl 
Rabobank Joure NL88 RABO 0395 4631 06 

Annemiek Oosterhuis-Tjeerdsma 
Telefoon: 06-42103431 

wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl 

Overige voorwaarden: 
 
Overige voorwaarden zijn terug te vinden in het kampioenschapsreglement.  
Lees het vraagprogramma ook goed door, een kampioenschap is anders dan een gewone wedstrijd, 
veel vragen kunnen door het lezen van het vraagprogramma worden beantwoord. 
Alle reglementen zijn vanaf juni terug te vinden op de site van de KNHS. 

 
Indeling Regio Kampioenschappen Friesland 2022 
 
 
Vrijdag 1 juli 2022:  
Paarden dressuur B t/m ZZ-Licht 1e proef 
Paarden springen klasse 1.00, 1.10, 1.20, 1.30, 1.35 en 1.40 
Verenigingskampioenschappen paarden 
 
Zaterdag 2 juli 2022:  
Pony's dressuur B t/m Z2  cat. A/B/C 
Pony's dressuur B t/m Z2 cat. D/E 1e proef 
Springen pony’s klasse 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20 en 1.30 
Verenigingskampioenschappen pony's 
 
Zondag 3 juli 2022:  
Finale Pony’s dressuur B t/m ZZ cat. D/E 
Finale Paarden dressuur B t/m ZZL 
Viertallen/zestallen 
Teamdressuur 
 
 
 

MOCHT HET VRAAGPROGRAMMA VAN DE HIPPIADE 2022 DAAR AANLEIDING TOE GEVEN, 
DAN KUNNEN DE HIERBOVENGENOEMDE VOORWAARDEN NOG AANGEPAST WORDEN. 

HIERVAN WORDT DAN TIJDIG MELDING GEMAAKT. 
 
 
 

http://www.paardensportfriesland.nl/

