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Selectievoorwaarden voor de Indoorkampioenschappen 2023 

KAMPIOENSCHAPPEN DATUM: 

dressuur paarden  vrijdag 10 februari klasse  Z1, Z2, ZZL (1e proeven) en klasse B 
dressuur pony’s/paarden zaterdag 11 februari B t/m Z2 pony’s en Z1, Z2, ZZL finale proeven paarden 
dressuur paarden  zondag 12 februari klasse L1 t/m M2  
Springen Paarden  zaterdag 18 februari klasse 1.00 t/m 1.40 
Springen Pony’s  zaterdag 19 februari klasse  0.50 t/m 1.30 
 

Inschrijfgeld:  Paarden € 13,50 en Pony’s € 12,00  
Betalen bij opgave mijnKNHS, kan niet contant of per pin op de wedstrijddag.  
 
SELECTIE: 
Dressuur paarden en pony’s : alle klassen alle categorieën 
De organisatie van deze wedstrijden is in handen van een aantal verenigingen c.q. concoursorganisaties. 
Voor verdere bijzonderheden (inschrijfgeld e.d.) verwijst KNHS Regio Friesland u naar de vraagprogramma’s 
van de betreffende wedstrijden. Deelnemers aangesloten bij verenigingen die geregistreerd zijn in Friesland 
worden ten alle tijden geplaatst mits zij zich op de correcte wijze en vóór de desbetreffende sluiting datum 
hebben opgegeven. 
 

PONY’S    

Zaterdag 12 november 2022 Koudum HSF de Morraruters SELECTIE L 

Zondag 26 november 2022 Sonnega PSV de Caprilli SELECTIE M 

Zondag 27 november 2022 Oentsjerk Trynwalden SELECTIE B 

Zaterdag 18 december 2022 Franeker PSV SL Ruiters SELECTIE M 

Zondag 8 januari  2023 Sonnega PSV de Caprilli SELECTIE Z  

Zondag 8 januari  2023 Haskerhorne De Hjouwer SELECTIE L 

zaterdag 21 januari 2023 Franeker PSV SL Ruiters SELECTIE B 

Zaterdag 21 januari 2023 Harich Wed.Com.Gaasterland SELECTIE Z 

PAARDEN    

Zaterdag 3 december 2022 Koudum HSF de Morraruters SELECTIE M 

Zaterdag 10 december 2022 Harich Wed.Com.Gaasterland SELECTIE L 

Zondag 11 december 2022 Oentsjerk Trynwalden SELECTIE B 

Zaterdag 7 januari 2023 Bolsward De Hanzeruiters SELECTIE B 

Zondag 15 januari 2023 Oudega De Sanninghoeve SELECTIE M 

Zondag 22 januari 2023 Oudega De Sanninghoeve SELECTIE L 

Zondag 8 januari 2023 Franeker PSV SL Ruiters SELECTIE Z 

Zondag 21 januari 2023 Sonnega PSV de Caprilli SELECTIE Z 
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Het beste plaatsingsresultaat van de 2 selectiewedstrijden is bepalend voor eventuele afvaardiging. In de 

dressuur dient men minimaal een score van 60% te hebben behaald om te kunnen worden afgevaardigd.  

Net als outdoor 2022 zal er op de selectiewedstrijden dezelfde proef gereden worden als tijdens de Friese 

Indoorkampioenschappen en KNHS Indoorkampioenschappen. De te rijden proeven zijn: B-21, L1-25, L2-29, 

M1-33, M2-37, Z1-41, Z2 PA 45, ZZL 49 en Z2 PO FEI landenproef 91. 

VRIJE OPGAVE INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN:  

Springen pony’s klasse 0.50 t/m 1.30 (cat. A/B/C/D/E) en paarden: klasse 1.00 t/m 1.40. 
Springruiters-amazones die meerdere paarden /pony´s tot hun beschikking hebben kunnen deze in tot de 
sluitingsdatum doorgeven. Er mogen maximaal 3 paarden/pony’s per klasse worden aangemeld. Er kunnen 
geen reservepaarden worden ingeschreven. 
Er worden geen nieuwe paarden/pony's meer geaccepteerd na de sluitingsdatum, ook geen wisselingen 
van paarden. 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

• Deelname aan de selectiewedstrijden staat open voor combinaties die lid zijn van een vereniging 
binnen de Regio Friesland 

• De selectiewedstrijden worden verreden onder het geldende kampioensreglement 
• Het is combinaties die zich hebben geselecteerd voor de regio-kampioenschappen niet toegestaan 

te promoveren voor de regio-kampioenschappen. Tussen het regio-kampioenschap en het KNHS-
kampioenschap mag men wel promoveren. 

• Wanneer je in een hogere klasse bent gestart in het desbetreffende seizoen (ook al was dit HC of 
zelfs foutief) dan vervalt je startgerechtigdheid voor de regiokampioenschappen in de lagere klasse. 
Na de regiokampioenschappen mag je wel promoveren zonder je startgerechtigdheid voor het 
KNHS-kampioenschap in de lagere klasse te verliezen. 

MAXIMAAL AANTAL TE STARTEN PAARDEN/PONY’S PER KLASSE  OP DE KAMPIOENSCHAPPEN:  

Er is geen maximum aan het aantal starts. Echter wij handteren wel maximaal 3 starts per klasse 
LET OP : 
Per paard één ruiter in dezelfde discipline 
Op Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen mag een paard slechts door één deelnemer in 
dezelfde discipline worden gestart. 
Op Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen mag een pony door maximaal twee deelnemers 
in dezelfde discipline worden gestart. Het maximum aantal toegestane starts opgenomen 
in het Algemeen Wedstrijdreglement artikel 40 lid 3 a en b geldt daarbij onverkort. 
Het is toegestaan dat een pony bij zowel de paarden als bij de pony’s in dezelfde discipline 
uitkomt op kampioenschappen mits dit met een andere deelnemer is. 
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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/amazone die in de periode tussen 1 oktober 2022 tot aan het 
regiokampioenschap deelnam aan een senioren kampioenschap 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.Meer 
informatie is te lezen in het vraagprogramma, een kampioenschap is anders dan een gewone 
wedstrijd en heeft daardoor ook andere regels! 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. 

DRESSUUR 

Bij 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 
       zowel de klasse L1 als de klasse Z1 en hoger  
       zowel de klasse L2 als de klasse Z2 en hoger 
       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  
       zowel de klasse L1 als de klasse Z2  
Voor de uitgebreide regelgeving betreffende de startgerechtigdheid verwijzen wij naar het 
kampioenschapsreglement   op onze site. 

  

http://www.paardensportfriesland.nl/kampioenen-indoor/
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OVERIGE BEPALINGEN 

• Deelnemers dressuur dienen zich digitaal in te schrijven bij de organisatie van de betreffende 
selectie wedstrijden. Vermeld duidelijk bij opmerkingen SELECTIE 

• Deelnemers die zich tijdig (conform het Algemeen Wedstrijdreglement) hebben opgegeven zullen 
niet op een wachtlijst worden geplaatst. 

• Men moet startgerechtigd zijn in de klasse waarvoor men zich inschrijft. 
• Rijdt men twee proeven/selectiewedstrijden dan telt het best gereden plaatsingsresultaat 

(dressuur). Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de  Regio Kampioenschappen, moet het 
gereden resultaat (dressuur) 60 % of hoger zijn.  

• Plaatsing geschiedt d.m.v. plaatsingspunten. In geval van ex-aequo worden de betreffende 
plaatsingspunten opgeteld en gedeeld.( dressuur) 

• Selectie vindt plaats in de hoogst gereden klasse.  
Voorbeeld: Start men de eerst selectiewedstrijd in de klasse M1 en kiest men er voor om de 
tweede selectiewedstrijd M2 te starten, dan tellen de punten van de hoogst gereden klasse (M2) 
voor selectie. 

• Het aantal finale plaatsen dressuur wordt door het Regio bestuur bepaald. 
• Wanneer een geselecteerde deelnemer uitvalt voor het kampioenschap wordt deze plaats (indien 

mogelijk) zonder overleg opgevuld conform de plaatsingslijst (dressuur) tot de verschijning van de 
definitieve startlijst. 

• Ponyruiters en amazones die in 2022 de leeftijd van 18 jaar bereiken komen niet in aanmerking 
voor de selectie bij de pony's. Zij moeten nl. op de datum van de kampioenschappen in 2023 
startgerechtigd zijn. 

• Als er in de dressuur flexibel is gestart, dan dient men kampioenschappen te rijden in de hoogste 
gereden klasse vanaf 1 oktober 2022. 

 

INSCHRIJVING VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN: 

• Voor het springen pony’s/paarden hoef je geen selectie te rijden, is vrije inschrijving. 
• Zo gauw in een dressuur klasse de 2 selectiewedstrijd is verreden, zullen de namen van de 

geselecteerden en reserves zo spoedig mogelijk op de internetsite van Regio Friesland worden 
geplaatst. Onder het kopje Kampioenschappen Indoor. www.paardensportfriesland.nl  

• Geselecteerden én reserves dressuur,  dienen zich vóór zaterdag 28 januari 2023 op te geven.  
• Vrije inschrijving is open vanaf maandag 12 december 2022. 
• De sluitingsdatum voor het springen is zaterdag 11 februari 2023 
• Inschrijven dressuur en springen via MijnKNHS !!!!!!!!! 

 
 

Wedstrijdsecr. KNHS Regio Friesland 
Annemiek Oosterhuis-Tjeerdsma                           wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl 

http://www.paardensportfriesland.nl/
mailto:wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl

