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Wedstrijdnummer:  
Status Goedgekeurd  
Wedstrijdplaats: Ermelo 
Wedstrijddata: vrijdag 4 juni t/m zondag 6 juni 2021 
Outdoor: Dressuur 
Categorie: 1   
Afmeting wedstrijdring: Twee wedstrijd ringen 60 x 20m. 
  40 x 20 m. | NK Para Dressuur Grade 1, 2 en 3   
Afmeting losrijringen:  60 x 20 m = ca. 1.500 m2  | Aantal ringen: 2 
Afmeting 10 minuten ring 60 x 20 m = ca. 1.500 m2 | Aantal ringen: 2 
Bodem:    Zand – Agterberg BV 
Wedstrijdlocatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo 
Postcode/Plaats: 3852 PL, Ermelo     
Website:  www.nk-dressuur.nl  
Naam organisatie:  Stichting Sport Events Helvoirt  
 ’t Hopveld 3A, 5076 ST Haaren 
 
Wedstrijdsecretariaat: Lone Vonk 
Adres: ’t Hopveld 3A     
Postcode/Plaats: 5076 ST Haaren  E-mailadres: info@nk-dressuur.nl 
 

 
Inschrijving:  Vanaf vrijdag 14 mei tot uiterlijk maandag 24 mei 2021 
Inschrijven bij: www.nk-dressuur.nl   
Juryleden: Aan te wijzen door de KNHS 

 

I.  Algemene Bepalingen 
 
Erkenning reglementen 
1. Er zal gereden worden onder het KNHS Algemeen wedstrijdreglement (versie 2021), het KNHS-
disciplinereglement dressuur (versie 2021) en de Kampioenschapsbepalingen ZZ-Zwaar t/m Zware Tour 
outdoor 2021, voorzien van de eventueel vervolgens gepubliceerde wijzigingen daarop met toestemming 
van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). 
 
2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van - en in te stemmen 
met de bepalingen van dit vraagprogramma en die volledig te zullen respecteren. 
 
Aansprakelijkheidsuitsluiting 
3. Het bestuur van de Stichting Sport Events Helvoirt, de officials noch andere dienstdoende 
personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere 
eigendommen van deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van 
welke aard en oorzaak dan ook. 
 
Doping-/ ongeoorloofde middelen-/ Identificatiecontrole 
4. Er dient rekening mee te worden gehouden dat (humane) doping-, ongeoorloofde middelen-, en/of 
identificatiecontrole kan plaats hebben; met het deelnemen aan deze wedstrijden onderwerpt men zich 
automatisch aan de hiervoor geldende bepalingen in de van toepassing zijnde reglementering van de 
KNHS.  
 
Gereedhouden 
5. Deelnemers dienen zich tenminste 45 minuten voor het begin van de rubriek, waaraan zij zullen 
deelnemen, te melden bij het wedstrijdsecretariaat op het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) en zij zijn 
gehouden tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten daartoe gereed te zijn. Het niet op tijd bij de 
ring aanwezig zijn kan uitsluiting door de jury van (verdere) deelname tot gevolg hebben. 
 

http://www.nk-dressuur.nl/
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Prijzen 
6. De jury heeft de bevoegdheid prijzen in te houden. De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar 
uitspraak is geen beroep mogelijk.  
In alle gevallen, waarin het oordeel van de jury niet uitsluitend is gebaseerd op een waardering van de 
verrichting van de deelnemer of diens paard, of in geval van vermeende foutieve toepassing van het 
reglement, kan de deelnemer of diens vertegenwoordiger een protest (zie artikel 7 van deze bepalingen) 
indienen.  
 
Protesten 
7. Protesten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de KNHS-
vertegenwoordiger, met inachtneming van de in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de 
KNHS opgenomen tijdlimieten en bepalingen.  
 
Voorzieningen 

8.  De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier)geneeskundige hulp alsmede van een 
hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen, zijn de daaraan verbonden kosten 
voor rekening van de betrokken deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse zonder uitstel contant te worden 
voldaan. 

 
Algemeen 
9. In alle gevallen waarin de bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het wedstrijdreglement 
niet voorzien, dan wel in alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een 
bepaling, of wanneer de dichtst bij komende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in 
een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de federatievertegenwoordiger, na overleg met de 
wedstrijdleider. 
 
10. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit vraagprogramma – in het geval van onvoorziene 
omstandigheden en/of bij constatering van een omissie – zo nodig te wijzigen en/of aan te vullen, zulks in 
overleg met de KNHS c.q. met diens vertegenwoordiger ter plaatse. 
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II. Bijzondere Bepalingen 
 
11.  Te verrijden observaties & Kampioenschappen 
Pony’s  Observatie 
Children Nederlands Kampioenschap 
Junioren  Nederlands Kampioenschap 
Young Riders Nederlands Kampioenschap 
U25  Nederlands Kampioenschap 
Senioren Nederlands Kampioenschap 
Para Dressuur Nederlands Kampioenschap  
 
Voor de op deze kampioenschappen van toepassing zijnde reglementen wordt verwezen naar de website 
van de KNHS | Kampioenschapsbepalingen 2021, het Algemeen Wedstrijdreglement en het 
Disciplinereglement Dressuur. 
 
12. Inschrijvingen 
Alle inschrijvingen dienen ten laatste op Maandag 24 mei 2021 te worden gedaan via https://www.nk-
dressuur.nl/portfolio/deelnemer/. Dit geldt voor alle niveaus.  
 
Voor alle Kampioenschappen geldt een vrije inschrijving volgens de kampioenschapsbepalingen, waarbij 
combinaties van het Olympisch-, A- en B-kader voorrang krijgen bij inschrijving, althans indien en voor 
zover deze plaats vindt voorafgaand aan of op de in dit vraagprogramma aangegeven sluitingsdatum van 
de inschrijving.  
 
De KNHS behoudt zich het recht voor elk van de hierboven bij punt 11. Genoemde Kampioenschappen zo 
nodig alsnog aanvullende selectievoorwaarden te stellen, indien onvoorziene omstandigheden dat 
noodzakelijk zouden maken. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via www.nk-dressuur.nl.   
 
13. Inschrijfgelden 
De inschrijfgelden gelden per paard en voor het gehele kampioenschap en zijn als volgt vastgesteld: 
 
Categorie:     Incl. BTW  Excl. BTW | excl.  9% 
Pony’s      € 50,00   € 45,88 
Children     € 75,00                € 68,90  
Junioren, Young Riders, U25  € 85,00   € 77.98 
Zware Tour  € 135,00  € 123,85 
Para Dressuur      € 100,00  € 91,74  
 
14. Overige tarieven 
 
Box huur     €   96,80  €   80,00 | excl. 21% 
Afvalbijdrage, i.v.m. afvoer mest per box    inclusief bij het stalgeld 
Stroomaansluiting per vrachtauto *)  €   60,50  €   50,00 | excl. 21% 
 

*)  Deelnemers die van de stroomvoorziening gebruik wensen te maken, dienen op het 
wedstrijdsecretariaat een stroomvoucher af te halen, die vervolgens duidelijk zichtbaar achter de 
voorruit van de auto dient te worden geplaatst.  

 
15. Stallingaccommodatie 
Boxen kunnen gereserveerd worden via www.nk-dressuur.nl. Het reserveren van de box als zodanig brengt 
automatisch de verplichting met zich mee tot het betalen van het daarvoor van toepassing zijnde tarief. Bij 
het aangegeven tarief zijn 2 balen houtvezel inbegrepen.  
 

https://www.nk-dressuur.nl/portfolio/deelnemer/
https://www.nk-dressuur.nl/portfolio/deelnemer/
http://www.nk-dressuur.nl/
http://www.nk-dressuur.nl/
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Ook indien in een later stadium, vanwege welke reden dan ook, na inschrijving van deelname aan het NK 
Dressuur met het betreffende paard wordt afgezien na sluitingsdatum, blijft de deelnemer de van 
toepassing zijnde huur voor de door hem/haar gereserveerde box verschuldigd.  
Boxen mogen worden betrokken vanaf donderdag 3 juni 2021 16.00 uur.  
Materiaalboxen zijn alleen mogelijk in overleg voor het standaardtarief. Paarden dienen de stal te hebben 
verlaten na afloop van het deelnemende kampioenschap, ofwel ten laatste op zondag 6 juni 2021 om 20.00 
uur.  
 
De stalmeester heeft de leiding van de stallingaccommodatie; zijn instructies dienen zonder discussie 
opgevolgd te worden. Deelnemers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de uitoefening van degelijk 
toezicht op hun paard(en), die zijn ondergebracht in de stallingaccommodatie in Ermelo. Niettemin zorgt 
de wedstrijdorganisatie voor bewaking daarvan gedurende de nacht. 
Deelnemers dienen op de box deur van hun paard(en) een telefoonnummer te vermelden, dat door de 
nachtbewaking kan worden gebeld, mochten de omstandigheden daar aanleiding toe geven. 
 
16.      Houtvezel | Hooi 
Op het secretariaat desgewenst houtvezel en hooi worden gekocht. Houtvezel en stro kost € 10,00 incl. 
BTW per baal en voor hooi wordt de alsdan geldende gemiddelde marktprijs in rekening gebracht. Na 
betaling wordt er een voucher overhandigd die bij de stalmeester kan worden ingewisseld. 
 
17. Betaling 
De inschrijfgelden worden ten tijde van inschrijving online voldaan. Alle door de deelnemer gemaakte 
kosten dienen ter plaatse bij het wedstrijdsecretariaat te worden betaald. Dat kan contant of door middel 
van een pinbetaling gebeuren. 
 
Ruiters die, na te hebben ingeschreven, niet deelnemen of afmelden na sluitingsdatum zijn– onder 
verwijzing naar het bepaalde in artikel 43 lid 2 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS – het 
inschrijfgeld verschuldigd voor de bij de organisatie geboekte diensten (box | stroomaansluiting etc.) 
 
Bij afgelasting van het NK door de veiligheidsregio/ overheidsinstanties in de week van het NK Dressuur is 
er geen mogelijkheid tot terugbetalen van het reeds voldane inschrijfgeld. 
 
18.  Prijzengeld 
De organisatie behoudt zich het recht voor nog uitstaande kosten van de deelnemer in mindering te 
brengen op het eventueel gewonnen prijzengeld, alvorens tot uitkering daarvan over te gaan.  
 
Het prijzengeld wordt door de organisatie binnen vier weken na afloop van het NK Dressuur 2021 
overgemaakt op een door de deelnemer aan te wijzen bankrekening in Nederland. Op de in dit 
vraagprogramma aangegeven prijzengelden is de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing.  
 
Alvorens er tot uitbetaling van prijzengelden zal worden overgegaan, dient de deelnemer een kopie van 
zijn/haar identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort/identiteitskaart) en zijn/haar Burgerservicenummer over te 
leggen aan de dienstdoende medewerker. Bij gebreke daarvan wordt het gewonnen prijzengeld pas per 
bank aan de betreffende deelnemer overgemaakt, zodra er alsnog aan deze verplichtingen zal zijn voldaan. 
Alle documenten en informatie dienen voor 1 juli 2021 bij de organisatie van het NK Dressuur in het bezit 
te zijn. Indien dit niet het geval is vervalt het recht op prijzengeld. 
 
19. Faciliteiten 
Alle ruiters en amazones en hun grooms zijn tijdens het evenement in NK Dressuur in Ermelo aanwezig op 
eigen kosten. Elke deelnemer en diens groom (1 per ingeschreven deelnemer) ontvangen een passe 
partout, dat toegang geeft tot de (beperkt beschikbare) ruitertribune, voor de gehele duur van het 
evenement.  
 
Per deelnemend paard worden er ten hoogste twee toegangskaarten verstrekt voor de eigenaar, indien en 
voor zover de betreffende eigenaar zich ter plaatse bij het wedstrijdsecretariaat degelijk legitimeert en 
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zijn/haar naam als de huidige eigenaar in het paspoort van het betreffende en (nog) aan het NK 2021 in 
Ermelo deelnemende paard is geregistreerd. 
 

20. Baan verkennen 
Het zal voor de deelnemers mogelijk worden gemaakt de wedstrijdring met hun paard te verkennen, 
voorafgaand aan hun eerste start met het betreffende paard. Een schema zal daartoe op de website van 
de NK Dressuur worden gepubliceerd en per mail worden toegestuurd. 
 
21. Parkeren 
De route naar het parkeerterrein voor de vrachtauto’s voor paardentransport zal duidelijk zijn gemarkeerd. 
Chauffeurs dienen de aanwijzingen van de dienstdoende verkeer- en parkeerregelaars zonder discussie 
op te volgen.  
 
22. Beeld- en/of geluidsopnamen 
Met de inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de deelnemer de aanwezigheid van 
camera-apparatuur langs de rijbaan. De Stichting Sport Events Helvoirt en KNHS zijn bevoegd van het 
evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Stichting Sport Events Helvoirt en KNHS 
hebben het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen van de deelnemers en de 
deelnemende paarden. De deelnemers hebben geen recht op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband. 
 
23. Corona maatregelen 
Ten alle tijden dient het protocol voorkoming verspreiding Corona NHC te worden gevolgd. Houdt rekening 
met een gezondheidsgesprek bij binnenkomt, geplaceerde zitplaatsen en; 

● Blijf thuis als jij, of iemand uit je huishouden, symptomen ondervindt.  
● Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is. Dit geldt tot 14 dagen na de 

positieve test.  
● Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
● Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand 
● Kijk voor de laatste informatie op de website https://nationaalhippischcentrum.nl/corona/  

of www.rivm.nl/  

 
Rubriek 1 
Pony’s 1ste onderdeel observatie 
dag zaterdag 5 juni 
locatie piste 2 
proef  Team Test (FEI versie 2012, update 2021)  
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts De inschrijving is opengesteld voor combinaties die 68,5% hebben gereden in 

een landenproef pony in de periode van 25 mei 2020 t/m 24 mei 2021 
aantal pony’s 2  
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie.  
prijzen Gebruiksvoorwerpen 
 
 
 
 

https://nationaalhippischcentrum.nl/corona/
http://www.rivm.nl/
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Rubriek 2 
Pony’s 2e onderdeel observatie 
dag zondag 6 juni 
locatie piste 2 
proef  Individual Test (FEI versie 2012, 2021)  
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts Open voor de deelnemers uit rubriek 1 
aantal pony’s 2  
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie.  
prijzen Gebruiksvoorwerpen 
 
 
 
 
Nederlandse Kampioenschappen          
 
Rubriek 3 
Children 1ste onderdeel Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag zaterdag 5 juni 
locatie piste 2 
proef  Team Test (FEI versie 2020, update 1 mei 2020)  
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts De inschrijving is opengesteld voor combinaties die 65% hebben gereden in een 

landenproef Children in de periode van 25 mei 2020 t/m 24 mei 2021 
aantal paarden 2  
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie.  
 
 
Rubriek 4 
Children 2e onderdeel Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag zondag 6 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Individual Test (FEI versie 2020, update 1 mei 2020) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts Open voor de deelnemers uit rubriek 3. 
aantal paarden 2 
prijzen Gebruiksvoorwerpen 
startvolgorde  Wordt geloot in 2 gelijke groepen. De hoogstgeplaatste loten voor de laatste helft 

van de startplaatsen.  
eindklassement De percentages van rubriek 3 en 4 worden bij elkaar opgeteld. De combinatie 

met de hoogste score is de Nederlands kampioen Children. 
 In geval van ex-aequo klassering wint de combinatie met het hoogste 
percentage in rubriek 4. Indien er nog steeds sprake van een  
 ex-aequo positie is, zal de score van de voorzitter van de jury in rubriek 4 
doorslaggevend zijn.   
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Rubriek 5 
Junioren 1ste onderdeel Nederlands kampioenschap Dressuur 
dag zaterdag 5 juni 
locatie piste 2 
proef  Team Test  (FEI versie 2009 update 2021) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts De inschrijving is opengesteld voor combinaties die 67% hebben gereden in een 

Landenproef Junioren in de periode van 25 mei 2020 t/m 24 mei 2021  
aantal paarden 2 
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie.  
extra De beste 8 ruiters plaatsen zich voor de finale. De overige combinaties plaatsen 

zich voor de Kleine finale. 
Ex-aequo In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht geeft op 

deelname aan de finale, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties 
in de gelegenheid gesteld te starten in de finale.  

 
Rubriek 6 
Junioren Kleine Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag zondag 6 juni 2021 
locatie piste 2 
proef  Individuele Proef (FEI Versie 2009, update 2021) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts Open voor de deelnemers uit rubriek 5 die niet geplaatst zijn voor de Finale. 
aantal paarden 2 
prijzen (totaal: € 175,-) 1. € 75,-  
 2. € 50,- 
 3. € 50,-   
 
Rubriek 7 
Junioren Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag Zondag 6 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Junioren Kür op Muziek (FEI revision 2009, update  2017) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts 8 
aantal paarden 1 
prijsuitreiking Alle prijswinnaars verschijnen voor de prijsuitreiking in de ring. 
Prijzen (totaal: € 1.750, -)  1. € 250,- & 3 maanden huur van een Roelofsen Parados t.w.v. € 700,- 
  2. € 250,-   
  3. € 185,-  
  4. € 150,- 
  5. € 125,- 
  6. € 75,-  
startvolgorde Wordt geloot. De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De 

hoogstgeplaatste vier combinaties loten om startplaats 5, 6, 7 en 8. 
extra Deelnemers die zich plaatsen voor de Kür op Muziek zijn verplicht deze te 

starten. Deelnemers die zich met twee paarden voor de finale plaatsen dienen 
uiterlijk 30 minuten na afloop van rubriek 5 op het secretariaat aan te geven met 
welk paard ze de finale willen rijden. Indien dit niet gebeurt moet de deelnemer 
met het hoogstgeplaatste paard starten. Het tweede paard wordt gestart in de 
kleine finale. Indien een deelnemer zich met twee paarden kwalificeert voor de 
finale mag de eerstvolgende geplaatste combinatie starten. 
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eindklassement De percentages van rubriek 5 en 7 worden bij elkaar opgeteld. De combinatie 
met de hoogste score is de Nederlands Kampioen Junioren 
In geval van ex-aequo klassering wint de combinatie met het hoogste 
percentage in rubriek 7 Indien er nog steeds sprake van een  
ex-aequo positie is, zal de score van de voorzitter van de jury in rubriek 7 
doorslaggevend zijn.  

Rubriek 8 
Young Riders 1ste onderdeel Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag zaterdag 5 juni 
locatie Piste 2 
proef  Team Test (FEI versie 2009 update 2021) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts De inschrijving is opengesteld voor combinaties die 67% hebben gereden in een 

Landenproef Young Riders in de periode 25 mei 2020 t/m 24 mei 2021. 
aantal paarden 2 
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie. 
extra De beste 8 ruiters plaatsen zich voor de finale. De overige combinaties plaatsen 

zich voor de Kleine finale. 
Ex-aequo In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht geeft op 

deelname aan de finale, worden alle op deze plaats geklasseerde combinaties 
in de gelegenheid gesteld te starten in de finale.  

 
Rubriek 9 
Young Riders Kleine Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag zondag 6 juni 
locatie piste 2 
proef  Individuele Proef (FEI Versie 2009, update 2021) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts Open voor de deelnemers uit rubriek 8 die niet geplaatst zijn voor de Finale. 
aantal paarden 2 
prijzen (totaal: € 175,-) 1. € 75,-  
 2. € 50,- 
 3. € 50,-   
 
Rubriek 10 
Young Riders Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag zondag 6 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Young Riders Kür op Muziek (FEI revision 2009, update 2017) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts 8 
aantal paarden 1 
prijsuitreiking Alle prijswinnaars verschijnen voor de prijsuitreiking in de ring. 
Prijzen (totaal : € 1.575,- ) 1. € 600,-  
  2. € 275,-   
  3. € 250,-  
  4. € 200,-  
  5. € 150,- 
  6. € 100,-  
startvolgorde Wordt geloot. De eerste vier en de tweede vier worden apart geloot. De 

hoogstgeplaatste vier combinaties loten om startplaats 5, 6, 7 en 8. 
extra Deelnemers die zich plaatsen voor de Kür op Muziek zijn verplicht deze te 

starten. Deelnemers die zich met twee paarden voor de finale plaatsen dienen 
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uiterlijk 30 minuten na afloop van rubriek 8 op het secretariaat aan te geven met 
welk paard ze de finale willen rijden. Indien dit niet gebeurt moet de deelnemer 
met het hoogstgeplaatste paard starten. Het tweede paard wordt gestart in de 
Kleine finale. Indien een deelnemer zich met twee paarden kwalificeert voor de 
Finale mag de eerstvolgende geplaatste combinatie starten. 

eindklassement De percentages van rubriek 8 en 10 worden bij elkaar opgeteld. De combinatie 
met de hoogste score is de Nederlands Kampioen Young Riders. 
In geval van ex-aequo klassering wint de combinatie met het hoogste 
percentage in rubriek 10. Indien er nog steeds sprake van een  
ex-aequo positie is, zal de score van de voorzitter van de jury in rubriek 10 
doorslaggevend zijn.  

 
Rubriek 11 
U25 1ste onderdeel Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag Zaterdag 5 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Grand Prix 16-25 (FEI versie 2009 update 2021) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts De inschrijving is opengesteld voor combinaties die 67% hebben gereden in een 

GP16-25 in de periode van 25 mei 2020 t/m 24 mei 2021. 
aantal paarden 2  
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie.  
 
 
Rubriek 20 
U25 Kleine Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag Zondag 6 juni  
locatie ring 2 
proef  Grand Prix 16-25 (FEI versie 2009 update 2021) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts Open voor de deelnemers uit rubriek 11 die niet geplaatst zijn voor de Finale. 
aantal paarden 2 
prijzen (totaal: € 325,-) 1. € 75,-  
 2. € 50,- 
 3. € 50,-   
 
Rubriek 12 
U25 Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag Zondag 6 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Kür op Muziek Grand Prix (FEI revision 2009 update 2017) 
aantal juryleden 5 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts 8 
aantal paarden 1 
prijsuitreiking Alle prijswinnaars verschijnen voor de prijsuitreiking in de ring. 
Prijzen (totaal: € 1.850,- ) 1. € 900 
 2. € 350 
 3. € 250,-  
 4. € 200,- 
 5. € 150,- 
startvolgorde  Wordt geloot in 2 gelijke groepen. De hoogstgeplaatste loten voor de laatste helft 

van de startplaatsen 
extra Deelnemers die zich plaatsen voor de Kür op Muziek zijn verplicht deze te 
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starten. 
eindklassement De percentages van rubriek 11 en 12 worden bij elkaar opgeteld. De combinatie 

met de hoogste score is de Nederlands Kampioen U25. 
In geval van ex-aequo klassering wint de combinatie met het hoogste 
percentage in rubriek 12. Indien er nog steeds sprake van een  
ex-aequo positie is, zal de score van de voorzitter van de jury in rubriek 12 
doorslaggevend zijn.  
 

Rubriek 13 
Zware Tour 1ste onderdeel Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag Zaterdag 5 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Grand Prix Special (FEI versie 2009 revision 2014 update 2021)  
aantal juryleden 5 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts De inschrijving is opengesteld voor combinaties die 69% hebben gereden in een 

Grand Prix dressuurproef in de periode van 25 mei 2020 t/m 24 mei 2021 
aantal paarden 3  
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie.  
prijzen (totaal: € 175,-) 1. € 75,-    
 2. €50,- 
 3. €50,-   
extra De beste 12 ruiters plaatsen zich voor de Finale. De overige ruiters voor de Kleine 

Finale.  
Ex-aequo In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht geeft op 

deelname aan de Kür op Muziek, worden alle op deze plaats geklasseerde 
combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de Kür op Muziek.  

Rubriek 14 
Zware Tour Kleine Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag Zondag 6 juni 
locatie piste 2 
proef  Grand Prix (FEI versie 2009 revision 2014 update 2021) 
aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts Open voor de deelnemers uit rubriek 13 die niet geplaatst zijn voor de finale. 
aantal paarden 3 
startvolgorde Willekeurige loting door organisatie. 
Prijzen (totaal: € 225,-) 1. € 125,- 
 2. € 100,-    
Rubriek 15 
Zware Tour Finale Nederlands Kampioenschap Dressuur 
dag zondag 6 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Grand Prix Kür op Muziek (FEI versie 2009, revision 2009 update 2017) 
aantal juryleden 5 
uit het hoofd te rijden ja / nee 
max. aantal starts 12 
aantal paarden 1 
prijsuitreiking Alle prijswinnaars verschijnen voor de prijsuitreiking in de ring. 
prijzen(totaal: € 4.475,-)  1. € 950,- & Bronzen beeld van Brigitte Boss t.w.v. € 950,-  
  2. € 1.150, -    
  3. € 510,-    
  4. € 400,-    
  5. € 300,-   
  6. € 200,-   
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startvolgorde Wordt geloot. De eerste zes en de tweede zes worden apart geloot. De 
hoogstgeplaatste zes combinaties loten om startplaats 7, 8, 9,10,11, en 12. 

extra Deelnemers die zich plaatsen voor de Kür op Muziek zijn verplicht deze te 
starten. Deelnemers die zich met twee paarden voor de Finaleplaatsen dienen 
uiterlijk 30 minuten na afloop van rubriek 13 op het secretariaat aan te geven met 
welk paard ze de Finale willen rijden. Indien dit niet gebeurt moet de deelnemer 
met het hoogstgeplaatste paard starten. Het tweede paard wordt gestart in de 
Kleine Finale. Indien een deelnemer zich met twee paarden kwalificeert voor de 
Finale mag de eerstvolgende geplaatste combinatie starten. 

eindklassement De percentages van rubriek 13 en 15 worden bij elkaar opgeteld. De combinatie 
met de hoogste score is de Nederlands Kampioen Senioren. 
In geval van ex-aequo klassering wint de combinatie met het hoogste 
percentage in rubriek 15. Indien er nog steeds sprake van een  
ex-aequo positie is, zal de score van de voorzitter van de jury in rubriek 15 
doorslaggevend zijn.  

 

 
Nederlandse Kampioenschappen Para Dressuur     
 
Het NK Para Dressuur wordt verreden conform het FEI Para Equestrian reglement zoals omschreven 
staat in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS. 
Het NK Para Dressuur wordt over twee proeven verreden: 
Zowel in onderdeel 1, de Kleine Finale en de Finale rijden ruiters uit alle Grades in handicap in dezelfde 
rubriek 
 
Rubriek 16 
1ste onderdeel Nederlands Kampioenschap Para Dressuur  
Dag vrijdag 4 juni 
locatie Hoofdpiste 
proef  Grade 1 Team Test (FEI versie 2017) 
 Grade 2 Team Test (FEI versie 2017) 
 Grade 3 Team Test (FEI versie 2017) 
 Grade 4 Team Test (FEI versie 2017) 
 Grade 5 Team Test (FEI versie 2017) 
aantal juryleden 5 
uit het hoofd te rijden ja / nee, tenzij anders vermeld op de classificatiepas 
max. aantal starts 20, De inschrijving is opengesteld voor combinaties die 67% hebben gereden in 

de betreffende Grade in de Team Test of in de individual test in een periode 
van 1 september 2020 t/m 24 mei 2021 

aantal paarden 2 
startvolgorde Willekeurige loting door de organisatie per Grade.  
extra De beste 10 combinaties plaatsen zich voor de Finale. De overige combinatie 

voor de Kleine Finale. 
Ex-aequo In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht geeft op 

deelname aan de Kür op Muziek, worden alle op deze plaats geklasseerde 
combinaties in de gelegenheid gesteld te starten in de Kür op Muziek.  

 
Rubriek 17 
Kleine Finale Nederlands Kampioenschap Para Dressuur  
dag zaterdag 5 juni 
locatie Hoofdpiste 
proef  Grade 1 Individual Test (FEI versie 2018) 
 Grade 2 Individual Test (FEI versie 2018) 
 Grade 3 Individual Test (FEI versie 2018) 
 Grade 4 Individual Test (FEI versie 2018) 
 Grade 5 Individual Test (FEI versie 2018) 
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aantal juryleden 3 
uit het hoofd te rijden ja / nee, tenzij anders vermeld op de classificatiepas 
max. aantal starts Open voor de deelnemers uit rubriek 16 die niet geplaatst zijn voor de Finale 
aantal paarden 2 
startvolgorde willekeurige loting door de organisatie per Grade 
Prijzen (totaal waarde: € 175,-)  1. € 75,-   
   2. € 50- 
   3. € 50,- 
Rubriek 18 
Finale Nederlands Kampioenschap Para Dressuur  
dag zaterdag 6 juni 
locatie hoofdpiste 
proef  Grade 1 Kür op Muziek (FEI versie 2017) 
 Grade 2 Kür op Muziek (FEI versie 2017) 
 Grade 3 Kür op Muziek (FEI versie 2017) 
 Grade 4 Kür op Muziek (FEI versie 2017) 
 Grade 5 Kür op Muziek (FEI versie 2017) 
aantal juryleden 5 
uit het hoofd te rijden ja / nee, tenzij anders vermeld op de classificatiepas 
max. aantal starts 10 
aantal paarden 1 
prijsuitreiking na de Kür op Muziek voor het Nederlands Kampioenschap 
Prijzen( totaal: € 2.350,-) 1. € 550, - 
 2. € 425,-    
 3. € 350,-  
 4. € 325,- 
 5. € 200,- 
 6. € 150,- 
 7. € 125,- 
 8. € 100,- 
 9. € 75,- 
 10. €50,- 
startvolgorde  Loting zal plaatsvinden per Grade.  
extra Deelnemers die zich plaatsen voor de Kür op Muziek zijn verplicht deze te 

starten. Deelnemers die zich met twee paarden voor de Finaleplaatsen dienen 
uiterlijk 30 minuten na afloop van rubriek 16 op het secretariaat aan te geven met 
welk paard ze de Finale willen rijden. Indien dit niet gebeurt moet de deelnemer 
met het hoogstgeplaatste paard starten. Het tweede paard wordt gestart in de 
Kleine Finale. Indien een deelnemer zich met twee paarden kwalificeert voor de 
Finale mag de eerstvolgende geplaatste combinatie starten.  

eindklassement In de Finale starten de beste 10 combinaties van rubriek 16. 
 Nederlands Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore over rubriek 

16 én 18 over alle Grades. Indien er sprake is van een ex aequo klassering wint 
de combinatie met het hoogste percentage in rubriek 18. Indien hierna nog steeds 
sprake is van een ex-aequo positie zal de score van de voorzitter van de jury in 
rubriek 18 doorslaggevend zijn. 


