
Reglement selectiewedstrijden en 

kringkampioenschappen Kring Salland 

met ingang van het indoorseizoen 2020/2021 

 

Selectierubrieken voor kringkampioenschappen. 
De regio bepaalt voor ieder regiokampioenschap in haar vraagprogramma welke rubrieken via 
selectie verreden worden. De kring volgt voor de rubrieken paarden de regio en organiseert alleen 
een kringkampioenschap voor de rubrieken waarvoor geselecteerd* wordt. De kring volgt voor alle 
ponyrubrieken een selectieprocedure en kringkampioenschap, ook als deze rubrieken niet hoeven te 
selecteren voor de regiokampioenschappen. 
De kring volgt voor de rubrieken Bixie de regio, de procedure en bepalingen zoals opgenomen in het 
vraagprogramma van de regio gelden ook voor de afvaardiging van Bixietalenten van Kring Salland. 
 
Doorgaans* is er geen selectieprocedure voor: 
- klasse ZZ-Licht dressuur paarden indoor; 
- klasse Z en ZZ springen paarden indoor en outdoor; 
- klasse Z1, Z2 en ZZ-Licht dressuur paarden outdoor; 
 
Voor de ponyrubrieken klasse Z en ZZ springen (indoor en outdoor) en Z1/Z2 CDE dressuur (outdoor) 
is er wel een selectieprocedure met titel kring- en reservekampioen* maar kan men vrij inschrijven 
voor de regiokampioenschappen. 
 
*de rubrieken die niet selecteren worden door de regio voor ieder kampioenschap opnieuw 
vastgesteld in het vraagprogramma dus het overzicht kan daardoor wijzigen. 
 
In de selectieprocedure worden de rubrieken conform het regiokampioenschap verreden. In alle 
klassen worden de categorie AB en DE in handicap verreden. Daarnaast wordt de klasse M1 en M2 
dressuur voor AB en C pony’s in handicap verreden. Hetzelfde geldt voor de klasse Z1 en Z2 categorie 
C.  
 

Deelname met meerdere paarden/pony’s of ruiters/amazones 
Aan de selectieprocedure van kring Salland mag met meerdere paarden/pony’s in verschillende 
klassen deelgenomen worden. Ook meerdere ruiters/amazones op één paard/pony kunnen 
deelnemen. De afvaardiging naar de regiokampioenschappen is wel gebonden aan een maximum 
aantal paarden/pony’s en ruiters/amazones per paard/pony. Deze bepalingen worden vastgesteld 
door de regio en zijn te vinden in het vraagprogramma van het regiokampioenschap. 
 

Deelname in de hoogste klasse, HC/flexibel starten en promoveren  
Combinaties dienen te starten op het hoogste niveau waarin ze in het betreffende seizoen zijn 
uitgekomen. Het indoorseizoen loopt van 1 oktober t/m de regiokampioenschappen, het 
outdoorseizoen van 1 april t/m het regiokampioenschap. Het correct en in de juiste klasse starten is 
de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, niet van de kring. 
 
Alléén bij de selectiewedstrijden is het toegestaan om BB en/of flexibel te starten in het springen en 
de dressuur. Bij flexibel dressuur en springen wordt alleen het resultaat in de hoogste klasse 
meegenomen in de selectiestand. HC starten is alleen toegestaan in de eigen klasse. HC starten in 
een hogere klasse sluit deelname aan de selectieprocedure in een lagere klasse uit. Tijdens 
kringkampioenschappen is het niet toegestaan om BB en/of flexibel te starten. Men dient in de 
hoogst geklasseerde klasse mee te dingen voor afvaardiging en/of de titel Kringkampioen. Indien dit 
wel wordt gedaan wordt de combinatie uit de uitslag verwijderd. 



 
Het is aan te bevelen om vóór aanvang van de selectiewedstrijden de stand van de winstpunten te 
bekijken! Heeft men na het 2e  selectiewedstrijd dressuur 30 of meer winstpunten dan mag er niet 
deelgenomen worden in die klasse aan de kringkampioenschappen. Is het puntenaantal 29 dan kan 
dit wel. Voor het springen geldt 39 en 40 winstpunten, met uitzondering van de klasse B en L. 
Deelnemers met één startpas in de klasse B of L springen zijn niet verplicht te promoveren en mogen 
onbeperkt winstpunten rijden in deze klasse. 

 
Selectieprocedure  
Paarden 
Rijden alleen een kringkampioenschap dressuur en springen. Zie voorwaarden verder in dit 
reglement bij ’Kringkampioenschappen paarden’. 
 
Pony`s 
Selectieprocedure dressuur   
De selectieprocedure dressuur bestaat uit twee selectiewedstrijden en een kringkampioenschap  
waarvan de beste selectiewedstrijd en het kringkampioenschap telt.  
 
Per selectiewedstrijd worden de uitslagen verwerkt op basis van plaatsingspunten. De beste 
combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de tweede 2 plaatsingspunten, etc. Bij een gelijk resultaat wordt 
aan alle combinaties met dit resultaat hetzelfde aantal plaatsingspunten toegekend. Bij de dressuur 
wordt tijdens selectiewedstrijden de ex-aequo regeling niet toegepast. Combinaties die worden 
uitgesloten, gediskwalificeerd, of vrijwillig verlaten, krijgen standaard 99 plaatsingspunten 
toegekend.  
 
Indien bij de dressuur aan de eisen wordt voldaan voor het verdelen van selectiecombinaties over 
meerdere ringen zal de kring overgaan tot het middelen van de punten. Hiervoor worden per ring, 
per rubriek, de punten van alle gestarte combinaties (ook niet-selectiecombinaties) opgeteld en 
gedeeld door het aantal gestarte combinaties in de rubriek, hieruit komt het gemiddelde aantal 
punten. Combinaties die zijn uitgesloten/gediskwalificeerd/vrijwillig verlaten worden niet 
meegenomen in de berekening van het gemiddelde aantal punten.  
Het verschil tussen het behaalde aantal punten en het gemiddelde wordt berekend, het getal wat 
hier uitkomt (+ of -) wordt, gezamenlijk met het getal uit de andere ring/rubriek gesorteerd van hoog 
naar laag en aan de hand daarvan worden de plaatsingspunten toegekend.  
Bijvoorbeeld: het gemiddelde aantal punten in de ring/rubriek is 190, de selectiecombinatie behaalt 
195 punten, dit levert + 5 op. In de andere ring/rubriek is het gemiddelde aantal punten 192, een 
selectiecombinatie in die ring/rubriek scoort 196 punten, dit levert +4 op. De selectiecombinatie die 196 
punten behaalt heeft zal in dit geval lager staan in het overzicht voor toekenning van plaatsingspunten 
dan de combinatie met 195 punten.  
 

De te rijden selectieproef op de dressuurselectiewedstrijden wordt bepaald door de organiserende 
vereniging, en wordt als zodanig aangegeven in het vraagprogramma. 
 
Selectieprocedure springen 
De beoordeling van de B springen op selectiewedstrijden zal gedaan worden zoals in Art 280 punt 5, 
sub a omschreven is. Een rijstijlwedstrijd met barrage of zonder barrage waarbij de stijlpunten vanuit 
de jurytoren gegeven door een jurylid stijlbeoordeling van buiten de kring. De beoordeling van de 
klasse L t/m ZZ bij het springen zal gedaan worden zoals in Art. 238.1.B omschreven is: een klassiek 
parcours met barrage (bij voorkeur achteraf).  
 



Indien er tijdens een selectiewedstrijd in het basisparcours bij de vier- en meer fouters geen 
stijlpunten of tijd genoteerd is dan zullen alle 4-fouters (of meer) hetzelfde aantal plaatsingspunten 
krijgen. Mochten stijl en tijd in de daarop volgende selectiewedstrijden wel bekend zijn dan zullen de 
plaatsingspunten dan ook aan de hand hiervan worden gegeven.  
 
Voor de springselectie geldt dat de selectiecombinaties van een bepaalde klasse zoveel mogelijk in 1 
rubriek zullen rijden. Indien een bepaalde klasse over twee verschillende dagen voor selectie wordt 
verreden, dient op beide dagen hetzelfde parcours gesprongen te worden en de zelfde juryleden de 
beoordeling te verzorgen. 
 
Tijdens indoorselecties en/of indoorkringkampioenschappen zal er in het parcours geen sloot worden 
gebouwd.  
 

Tussenstanden selectie 
Na elke selectiewedstrijd zullen de tussenstanden z.s.m. vermeld worden op de website van Kring 
Salland (www.paardensportsalland.nl). De kring zorgt voor het bijhouden van plaatsingspunten voor 
de selectiecombinaties en niet de organiserende vereniging. Na afloop van de twee 
selectiewedstrijden wordt er een subtotaal opgemaakt. 
 
Indien een combinatie voorafgaand, tijdens en tussen de twee selectiewedstrijden in een hogere 
klasse is gestart wordt de combinatie uit de selectiestand verwijderd. Indien er combinaties in een 
rubriek worden verwijderd dan worden de plaatsingspunten niet opnieuw berekend, deze blijven 
zoals ze waren toegekend. Mocht men niet deelnemen aan de kringkampioenschap dan wordt men 
uit het eindklassement gehaald maar de plaatsingspunten worden niet opnieuw berekend. 
 
De verantwoording voor het controleren of men wel / niet selectie heeft gestart ligt bij de ruiter. Is 
men van mening dat er wel selectie is opgegeven maar niet door ons als zodanig is vermeld, geeft u 
dit na publicatie op de site dan aan ons door. Wij kunnen dit dan alsnog aanpassen. Het is voor ons 
ondoenlijk om alle ruiters in die zin te controleren. Indien men eventuele fouten in de tussenstanden 
op de site ziet staan, dan kan men uiterlijk tot 2 dagen voor de kringkampioenschappen hierover via 
mail naar secretaris@paardensportsalland.nl reclameren. Dit is om te voorkomen dat er op het 
kringkampioenschappen nog standen aangepast moeten worden waardoor de kans op fouten tijdens 
de kampioenschappen alleen maar groter wordt. De tussenstanden worden steeds zo spoedig 
mogelijk op de site gepubliceerd, dus iedereen is ruimschoots in de gelegenheid om eventuele fouten 
aan ons te melden. 
 
Organisatie van een selectieonderdeel 
Van de organiserende vereniging van een selectiewedstrijd of kringkampioenschap wordt verwacht 
dat:  

 De juryleden van de selectieonderdelen dressuur bij voorkeur buiten Kring Salland woonachtig 
zijn. 

 De juryleden van de selectieonderdelen springen klasse B bij voorkeur buiten Kring Salland 
woonachtig zijn.  

 De startlijst uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd incl. jurynamen bij de kring ter goedkeuring wordt 
voorgelegd. 

 De sluitingsdatum van de wedstrijd niet meer dan 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd vast te 
stellen. 

 Alle inschrijvingen van combinaties uit Kring Salland t/m de sluitingsdatum worden geplaatst op 
de startlijst. 

 Bij de selectieonderdelen dressuur worden alle combinaties in een rubriek in één ring geplaatst. 
Alleen indien er meer dan 28 combinaties van Kring Salland deelnemen mogen deze over twee 
ringen verdeeld worden. Hierbij geldt dat beide ringen op hetzelfde dagdeel verreden worden en 



de selectiecombinaties qua aantal gelijk worden verdeeld over de twee ringen. Dus bijv. 30 
selectiecombinaties is 2x15 en geen 20/10 verdeling. Het is de organiserende vereniging toegestaan 
voor de dagprijzen de rubrieken afwijkend van de selectierubrieken in handicap te laten verrijden. 

 

Kringkampioenschappen paarden  
Dressuur 
Op het kringkampioenschap zal er één proef worden verreden welke wordt beoordeeld door twee 
juryleden. 
 
De proeven worden beoordeeld en plaatsingspunten toegewezen. De beste combinatie krijgt 1 
plaatsingspunt, de tweede 2 plaatsingspunten etc. Bij het toekennen van de plaatsingspunten op het 
kringkampioenschap wordt de ex-equo regeling conform artikel 137.8. sub a KNHS 
Wedstrijdreglement dressuur toegepast. De combinatie met de minste plaatsingspunten wordt 
kringkampioen. Bij ex-equo aantal plaatsingspunten is het resultaat van de jury bij C doorslaggevend. 
 
Indien er bij de dressuur voor de paarden op de kringkampioenschap een score van minder dan 58% 
is behaald of een resultaat van uitsluiting, diskwalificatie of vrijwillig verlaten wordt behaald, komt 
men niet in aanmerking voor de titel kring- of reservekampioen en vindt geen afvaardiging plaats 
naar de regiokampioenschappen. 
 

Pony’s + paarden klasse B t/m 
M2 

58% = 174 punten 173,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s + paarden klasse Z1 58% = 197 punten 196,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Paarden klasse Z2 58% = 197 punten 196,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Paarden klasse ZZL 58% = 203 punten 202,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s klasse Z2 proef 90 58% = 232 punten 231,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s klasse Z2 proef 91 58% = 226 punten 225,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s klasse Z2 proef 92 58% = 237 punten 236,5 of < is geen titel/afvaardiging 

 
Springen 
Op het kringkampioenschap wordt er 1 springparcours gesprongen. 
 
Het kringkampioenschap indoor en outdoor springen wordt verreden over de volgende 
wedstrijdvormen: 
 - Klasse B: rijstijlwedstrijd met barrage achteraf verreden (ex. art. 280.5.A Wedstrijdreglement). 
 - Klasse L/M: klassiek parcours met barrage achteraf (ex. art. 238.1.B Wedstrijdreglement) 
 
Na iedere rubriek wordt er een klassement op gemaakt en plaatsingspunten toegewezen. De beste 
combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de tweede 2 plaatsingspunten etc. Voor de klasse B wordt naast 
de stijlpunten ook de wijze van rijden meegewogen voor het toekennen van de plaatsingspunten. De 
combinatie met de minste plaatsingspunten wordt kringkampioen.  
 
Indien er op het kringkampioenschap springen een resultaat wordt behaald van meer dan 16 fouten 
(hier wordt alleen bedoeld de springfouten, tijdfouten worden niet meegeteld) of 
diskwalificatie/uitsluiting/vrijwillig verlaten komt men niet in aanmerking voor de titel kring- of 
reservekampioen en vind geen afvaardiging plaats naar de regiokampioenschappen.  
 

Kringkampioenschappen pony`s 
Dressuur 
Het kringkampioenschap dressuur pony`s wordt verreden over één dressuurproef beoordeeld door 
één jurylid. De beste combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de tweede 2 plaatsingspunten etc. Bij het 



toekennen van de plaatsingspunten op het kringkampioenschap wordt de ex-equo regeling conform 
artikel 137.8. sub a KNHS Wedstrijdreglement dressuur toegepast.  
 
De eindstand wordt bepaald door de plaatsingspunten van de beste selectiewedstijd en van het 
kringkampioenschap bij elkaar op te tellen. De combinatie met de minste plaatsingspunten is 
kringkampioen, de nummer 2 is reservekampioen en zo verder. Bij een ex-aequo is het resultaat op 
het kringkampioenschap doorslaggevend. 
 
Indien het kringkampioenschap om welke redenen dan ook, niet door kan gaan, of moet worden 
afgebroken, en er geen mogelijkheden zijn om dit later in te halen, dan zullen de 
selectieplaatsingspunten die tot dan toe verzameld zijn blijven staan. Hier zal dan de afvaardiging c.q. 
kringkampioen uit bekend worden gemaakt.  
 
Indien er op het kringkampioenschap bij de dressuur voor de pony’s een resultaat van uitsluiting, 
diskwalificatie of vrijwillig verlaten wordt behaald komt men niet in aanmerking voor de titel kring- of 
reservekampioen en vindt geen afvaardiging plaats naar de regiokampioenschappen. 
 
Indien er bij de dressuur voor pony’s gemiddeld over de beste selectiewedstrijd en het 
kringkampioenschap gezamenlijk een score van minder dan 58% is behaald komt men niet in 
aanmerking voor de titel kring- of reservekampioen en vindt geen afvaardiging plaats naar de 
regiokampioenschappen. Bij een diskwalificatie en/of uitsluiting tijdens een selectiewedstrijd zal voor 
de berekening van de gemiddelde score aan de combinatie een score worden toegekend van 20 
punten minder dan de laagste score in de betreffende rubriek. 
 
Indien er in een seizoen geen gelegenheid is om selectiewedstrijden voor de klasse Z1, Z2 en 
dressuur pony’s te organiseren, vervallen de selectiewedstrijden. Het klassement wordt dan bepaald 
op basis van het resultaat op het kringkampioenschap. 
 
Op het kringkampioenschap geldt de ex-aequo regeling van artikel 137 lid 8 a en c van het 
Wedstrijdreglement Dressuur: 
In geval van ex-equo klassering (met uitzondering van de Z2 pony’s) wordt er eerst gekeken naar de 
totaalwaarde van het punt: “het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van 
toepassing op het protocol van alle juryleden. Valt er dan geen beslissing, dan wordt er gekeken naar 
de totaalwaarde van het punt: “Rijvaardigheid en harmonie”, van toepassing op het protocol van alle 
juryleden. Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol, dat 
door de voorzitter van de jury (C) is toegekend.  
Voor de klasse Z2 wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Lichtheid, harmonie, 
gehoorzaamheid”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. Valt er dan geen beslissing, dan 
wordt er gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Regelmaat van de gangen en losheid van de 
beweging”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. Valt er dan nog geen beslissing, dan 
geldt het totaal van alle punten op het protocol, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend. 
 

Pony’s + paarden klasse B t/m 
M2 

58% = 174 punten 173,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s + paarden klasse Z1 58% = 197 punten 196,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Paarden klasse Z2 58% = 197 punten 196,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Paarden klasse ZZL 58% = 203 punten 202,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s klasse Z2 proef 90 58% = 232 punten 231,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s klasse Z2 proef 91 58% = 226 punten 225,5 of < is geen titel/afvaardiging 

Pony’s klasse Z2 proef 92 58% = 237 punten 236,5 of < is geen titel/afvaardiging 



  

 
 
 
Springen 
Het kringkampioenschap indoor en outdoor springen wordt verreden over de volgende 
wedstrijdvormen: 
 - Klasse B: rijstijlwedstrijd met barrage achteraf verreden (ex. art. 280.5.A Wedstrijdreglement). 
 - Klasse L/M/Z/ZZ: klassiek parcours met barrage achteraf (ex. art. 238.1.B Wedstrijdreglement). 
 
De eindstand wordt bepaald door de plaatsingspunten van de beste selectiewedstijd en van het 
kringkampioenschap bij elkaar op te tellen. De combinatie met de minste plaatsingspunten is 
kringkampioen, de nummer 2 is reservekampioen en zo verder. Bij een ex-equo is het resultaat op 
kringkampioenschap doorslaggevend. 
 
Indien het kringkampioenschap om welke redenen dan ook, niet door kan gaan, of moet worden 
afgebroken, en er geen mogelijkheden zijn om dit later in te halen, dan zullen de 
selectieplaatsingspunten die tot dan toe verzameld zijn blijven staan. Hier zal dan de afvaardiging c.q. 
kringkampioen uit bekend worden gemaakt.  
 
Indien er op het kringkampioenschap springen een resultaat wordt behaald van meer dan 16 fouten 
(hier wordt alleen bedoeld de springfouten, tijdfouten worden niet meegeteld) of 
diskwalificatie/uitsluiting/vrijwillig verlaten komt men niet in aanmerking voor de titel kring- of 
reservekampioen en vind geen afvaardiging plaats naar de Regiokampioenschappen.  
 

Huldiging 
Op het kringkampioenschap worden de kring- en reservekampioenen gehuldigd. Het kringbestuur 
overlegt met de organiserende vereniging of de huldiging te voet of te paard/pony plaatsvindt en 
maakt dit kenbaar via de startlijst van het kringkampioenschap. De prijzen voor de kring- en 
reservekampioen kunnen alleen door de betreffende deelnemer zelf in ontvangst worden genomen. 
 

I&R 
Indien er een I&R (Identificatie en Registratie) controleur aanwezig is tijdens de 
kringkampioenschappen dienen alle combinaties die deelnemen voor het kampioenschap zich te 
melden bij de betreffende controleur en, op het verzoek van de I&R controleur, alle documenten en 
het paard te laten controleren. Bij uitsluiting door de I&R controleur, ook achteraf, wordt de 
deelnemer uit de uitslag van de kringkampioenschappen geschrapt en tevens uitgesloten van 
afvaardiging naar de regiokampioenschappen.  
 

Afvaardiging Regiokampioenschappen 
De regio bepaalt het aantal startplekken voor Kring Salland aan de hand van het aantal startpassen. 
De peildata hiervoor zijn 1 december (indoor) en 1 juni (outdoor).  
 
Het kringbestuur houdt het recht om eventuele fouten welke gemaakt zijn op de 
kringkampioenschappen te corrigeren tot 1 week na de kringkampioenschappen, zodat een correcte 
afvaardiging naar de regiokampioenschappen plaats kan vinden.  
 
Combinaties die zijn afgevaardigd worden hiervan op de hoogte gebracht door publicatie van de 
eindstand op www.paardensportsalland.nl.  
 

http://www.paardensportsalland.nl/


Combinaties die zijn afgevaardigd dienen zich binnen één week na het kringkampioenschappen in te 
schrijven voor de regiokampioenschappen. Inschrijving doet men door een volledig ingevuld 
inschrijfformulier per mail te sturen aan de kring secretaris@paardensportsalland.nl.  
 
Indien er een keuze gemaakt dient te worden welke deelnemer start op de regiokampioenschappen 
en/of welke pony/paard er wordt gestart op de regiokampioenschappen, dient dit binnen één week 
na het kringkampioenschap doorgegeven te worden aan het kringsecretariaat. Indien er niet binnen 
één week een inschrijving is ontvangen, vervalt de startplek en wordt deze toegewezen aan de eerst 
volgende combinatie op de lijst.  
 
Inschrijven en vragen/opmerkingen lopen via het kringsecretariaat en niet rechtstreeks via de regio. 
 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen startgerechtigdheid tijdens de 
regiokampioenschappen conform het vraagprogramma van de regio en het KNHS 
kampioenschapsreglement. 
 
Tussen de kringkampioenschappen en regiokampioenschappen mag men niet promoveren! 
Dus let op het aantal winstpunten, uitgezonderd klasse B/L springen met één actieve startpas. 
Tussen de regiokampioenschappen en KNHS Indoorkampioenschappen/Hippiade mag men wel 
promoveren. 
 

Calamiteiten 
Indien een selectieonderdeel om welke redenen dan ook, niet door kan gaan, of moet worden 
afgebroken, en er geen mogelijkheden zijn om dit later in te halen, dan zullen de resultaten van de 
overige selectieonderdelen blijven staan. Hier zal dan de afvaardiging c.q. kringkampioen uit bekend 
worden gemaakt. Het kringbestuur bepaalt, eventueel in overleg met de organiserende vereniging, 
of omstandigheden dusdanig zijn dat een selectieonderdeel afgelast wordt.  
 
Het kringbestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. schade toegebracht aan paarden en/of 
andere eigendommen van deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade voortvloeiend uit 
ongevallen van welke aard of oorzaak dan ook. 
 
Mocht het reglement in bepaalde zaken niet voorzien zijn, dan zal het kringbestuur de beslissing 
nemen welke bindend is. 
 
Oktober 2020 
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