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Selectiewedstrijden binnen de kring de Oude IJssel hebben twee doelen: 

1. De afgevaardigden voor de regiokampioenschappen selecteren; 

2. De kringkampioen selecteren. 

 

Voor sommige klasses geldt dat er geen selectiewedstrijden voor afvaardiging naar de 

regiokampioenschappen zijn. De selectiewedstrijden worden dan alleen gereden om de kringkampioen te 

selecteren. Dit zijn de zogenoemde klasses met vrije inschrijving. In het reglement van de 

regiokampioenschappen zijn deze klasses beschreven.  

 

De selecties vinden plaats door het verrijden van selectiewedstrijden die voldoen aan de 

selectievoorwaarden zoals genoemd in het vraagprogramma van de regiokampioenschappen Gelderland en 

Flevoland. 

 

De selectiereglementen zijn onderverdeeld in artikel 1: reglement voor deelnemers en artikel 2 reglement 

voor de organiserende verenigingen/HC’s.  

 

Artikel 1: reglement deelnemers 

Met betrekking tot de regels voor de deelnemers kunnen verschillende regels van toepassing zijn 

afhankelijke van het doel: rijden voor de selectie voor de afvaardiging naar de regiokampioenschappen of 

rijden voor het kringkampioenschap. Daarom is artikel 1 van het selectie regelement van Kring de Oude 

IJssel onderverdeeld in drie sub-reglementen: 

A. Het algemene wedstrijd reglement: hierin staan regels opgenomen die over het algemeen van 

toepassing zijn op elke door de kring georganiseerde selectiewedstrijd; 

B. Regels specifiek van toepassing voor het selecteren van de afgevaardigden voor de 

regiokampioenschappen (afgevaardigden reglement) 

C. Regels specifiek van toepassing om de juiste kringkampioen aan te wijzen (reglement selectie 

kringkampioenen). 

Het algemene selectieregelement is in alle gevallen van toepassing. Daarnaast zijn er additionele regels met 

betrekking tot de afvaardiging of selectie van de kringkampioen, deze komen bovenop het algemene 

selectieregelement. De drie sub-reglementen zijn hieronder in meer detail uitgewerkt. 

 

A. Selectiewedstrijden Algemeen: 

 

1. Per seizoen worden er per discipline  minimaal 1 tot maximaal 6 selectiewedstrijden georganiseerd. 

Kring de Oude IJssel organiseert bij voorkeur 4-5 selectiewedstrijden.  

2. Inschrijvingen van combinaties die selectie willen rijden hebben voorrang op combinaties die niet 

selectie rijden, mits zij zich voor de sluitingsdatum hebben ingeschreven. Indien de opgave plaats 

vindt ná de sluitingsdatum, is er echter geen garantie dat men de selectiewedstrijd kan verrijden. 

3. Een selectiewedstrijd telt niet  mee wanneer de verkeersinformatiedienst aangeeft dat het 

onverstandig is om de weg op te gaan met een trailer (b.v. bij gladheid of storm). Dit wordt door het 

kringbestuur in dat geval via de facebookpagina van de kring gedeeld met de deelnemers. 

4. Per wedstrijd wordt er 1 selectieproef gereden. Deze proef dient als eerste verreden te worden. De 

selectieproeven die verreden worden in de maand staan in onderstaande tabel weergegeven. 
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 B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 

PAARDEN 

Z2 

PONY’S 

ZZL 

JANUARI 3 7 11 15 19 23 27 90 31 

FEBRUARI 4 8 12 16 20 24 28 91 32 

MAART 5 9 13 17 21 25 29 92 33 

APRIL 6 10 14 18 22 26 30 90 34 

MEI 3 7 11 15 19 23 27 91 31 

JUNI 4 8 12 16 20 24 28 92 32 

JULI 5 9 13 17 21 25 29 90 33 

AUGUSTUS 6 10 14 18 22 26 30 91 34 

SEPTEMBER 3 7 11 15 19 23 27 92 31 

OKTOBER 4 8 12 16 20 24 28 90 32 

NOVEMBER 5 9 13 17 21 25 29 91 33 

DECEMBER 6 10 14 18 22 26 30 92 34 

5. Er wordt gewerkt met plaatsingspunten voor elke combinatie die een selectiewedstrijd rijdt. De 

gehaalde plaats van de selectiecombinatie staat voor het aantal plaatsingspunten. Bij ex-aequo 

geplaatsten zullen gelijk aan de prijzenverdeling deze punten gedeeld worden.  Een combinatie die wel 

start maar uitgesloten wordt krijgt 90 plaatsingspunten of meer indien nodig bij veel deelname, zodat 

deze combinatie onderaan geplaatst wordt, maar wel boven de niet gestarte combinaties. Een 

combinatie die niet start krijgt 9 plaatsingspunten meer dan een uitgesloten combinatie. 

6. Bij het opmaken van het klassement van de selectiewedstrijden zijn er een aantal wedstrijden waarvan 

de uitslag afvalt:  

 1-2 wedstrijden 0 afval (beide tellen mee) 

 3-4 wedstrijden 1 afval (2 van de 3 of 3 van de 4 tellen) 

 5-6 wedstrijden 2 afval (3 van de 5 of 4 van de 6 tellen) 

Van de wedstrijden die meetellen voor het opmaken van het klassement tellen de best verreden 

wedstrijden van de combinatie mee. 

7. De combinatie met het minst aantal plaatsingspunten over het meetellende aantal selectiewedstrijden 

staat bovenaan.   

8. Ex-aequo regeling:  

a. Per proef/parcours geldt de ex aequo regeling volgens het dressuur of springreglement van de 

KNHS.  
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b. Indien er 1 selectieproef per selectiewedstrijd verreden wordt is de plaatsingsvolgorde van de 

laatste wedstrijd doorslaggevend. Daarna de op één na laatste, de op twee na laatste tot de 

eerste wedstrijd (6e wedstrijd, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e). 

9. Een combinatie is alleen verzekerd van deelname aan een selectiewedstrijd indien hij zich vóór de 

sluitingsdatum inschrijft. 

10. Combinaties die willen deelnemen aan de selectiewedstrijd moeten dit bij opgave vermelden. Indien bij 

de opgave niet aangegeven wordt dat men selectie wil starten, dan telt de wedstrijd niet mee als 

zijnde voor selectie gereden.   

11. De combinatie dient vooraf aan de wedstrijd de startlijst te controleren of de combinatie de status 

heeft om voor selectie te rijden. Indien dit niet het geval is, dient de ruiter dit zsm door te geven aan 

de organisatie, uiterlijk op de dag van de selectiewedstrijd. Op de wedstrijddag kan alleen vóór de 

prijsuitreiking de status van selectie toegevoegd worden door de wedstrijdorganiserende vereniging.  

Zodra de uitslagen definitief gemaakt zijn en verstuurd zijn naar de kring is het niet meer mogelijk de 

status van selectie te veranderen.   

12. Een deelnemer verrijd de selectiewedstrijden in de hoogste klasse waarin de combinatie dat seizoen tot 

aan die selectiewedstrijd gestart is. Indien een combinatie tijdens het selectieseizoen promoveert, 

worden de uitslagen van de eerder verreden selectiewedstrijden niet gecorrigeerd. Ook als na de 

laatste selectiewedstrijd een combinatie na bekendmaking van een afvaardiging een klasse hoger start, 

worden de uitslagen niet meer gecorrigeerd.  

13. Het is een combinatie niet toegestaan om uitsluitend aan de laatste selectiewedstrijd als 

selectiedeelnemer  deel te nemen. Indien dit toch voorkomt wordt de betreffende ruiter of amazone 

niet meegenomen in de berekening van de uiteindelijke selectiestand.  

14. In onvoorziene situaties kan er door het kringbestuur worden afgeweken van dit selectieregelement 

(onderdeel A, B en of C), waarbij het belang van de sport, de deelnemers en de verenigingen als 

uitgangspunt voorop blijft staan. Indien hiervan sprake is, wordt de afwijking met de argumentatie 

medegedeeld tijdens de eerstvolgfdende ledenvergadering, waarbij rekening gehouden wordt met de 

privacy van de deelnemer. 

 

 

B. Afgevaardigden reglement 

15. De regels voor de startgerechtigdheid op de regiokampioenschappen gelden zoals aangegeven in het 

algemeen kampioenschapsreglement van de KNHS. Een van de belangrijkste regels hierin is dat 

combinaties alleen afgevaardigd kunnen worden in de hoogste klasse die ze dat seizoen gestart 

hebben tot aan de laatste selectiewedstrijd en dat de afgevaardigde combinaties tussen de laatste 

selectiewedstrijd en de regiokampioenschappen niet mogen promoveren.  Dit geldt zowel voor de 

dressuur als voor het springen.  

16. Dit reglement is van toepassing op de combinaties die afgevaardigd willen worden naar de 

regiokampioenschappen en is derhalve niet geldig voor de combinaties van de klassen van de vrije 

inschrijvingen.  Combinaties die zich voor de klasses aan willen melden met een vrije inschrijving 

dienen dit voor de sluitingsdatum zoals genoemd in het vraagprogramma van de 

regiokampioenschappen. 

17. Alle combinaties die het aantal wedstrijden zijn gestart welke voor de berekening van de afvaardiging 

tellen (totaal aantal minus de afvalwedstrijden) komen van uit de kring voor afvaardiging in 

aanmerking, ongeacht of ze zijn gefinisht. Wel zijn de regels van het vraagprogramma voor de 

https://www.knhs.nl/kenniscentrum/reglementen/kampioenschapsreglement/
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regiokampioenschappen ten aanzien van startgerechtigheid op de regio kampioenschappen van 

toepassing. 

18. De afgevaardigden worden zo spoedig mogelijk na de laatste selectiewedstrijd bekend gemaakt via 

www.startlijsten.nl (selecteer Oude IJsselstreek) en via de  facebookpagina van Kring de Oude IJssel. 

19. Zowel afgevaardigden als reserve-afgevaardigden dienen zo spoedig mogelijk als de afvaardiging 

bekend is, zich in te schrijven of af te melden bij de secretaris van de kring. In ieder geval vóór de 

sluitingsdatum zoals genoemd in het vraagprogramma van de regiokampioenschappen. Indien hier niet 

aan voldaan is, wordt de combinatie als afgemeld beschouwd en wordt de reserve-afgevaardigde 

benaderd. Ook indien de combinatie alleen deel nam aan de selectiewedstrijden voor het 

kringkampioenschap, dient dit zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór de laatste selectiewedstrijd 

bekend gemaakt te worden bij de secretaris van de kring. 

 

C. Reglement selectie kringkampioenen 

20. Combinaties kunnen alleen kringkampioen worden indien ze het minimale aantal selectiewedstrijden 

gereden hebben die meetellen in de selectiecompetitie van dat seizoen (2 van de 3, 3 van de 4, 3 van 

de 5 of 4 van de 6, zie ook punt 5 van dit reglement). 

21. Combinaties kunnen kringkampioen worden in de klasse waarin ze tenminste het minimale aantal 

selectiewedstrijden gereden hebben zoals genoemd in regel . Indien deze combinaties niet meedingen 

voor de afvaardiging, is het toegestaan om na het behalen van het kringkampioenschap te 

promoveren. Dit geldt zowel voor de dressuur als voor het springen. 

22. De plaats en datum van de huldiging van de kringkampioenen worden door de kring voor de laatste 

wedstrijd bekend gemaakt via de uitslagenlijst, de site en/of de Facebook pagina. 

 

Artikel 2: reglement voor selectie organiserende wedstrijdorganisaties 

23. Selectiewedstrijden kunnen aangevraagd worden voor de periode 1 oktober (indoor) en 1 mei 

(outdoor) tot 2-3 weken voor de regiokampioenschappen plaats vinden.  

Indien er niet genoeg aanbod is voor selectiewedstrijden kan de Kring besluiten hiervan af te wijken en 

dit ter goedkeuring voorleggen aan het Regiobestuur. 

24. De verenigingen dienen bij het indienen van de wedstrijden aan te geven of de te organiseren 

wedstrijd aangeboden wordt als een selectiewedstrijd. 

25. Indien er niet voldoende geschikte selectiewedstrijden aangeboden worden, kan de Kring besluiten 

organisatoren te benaderen met het verzoek een wedstrijd als selectie aan te bieden.  

26. Indien er te veel organisatoren hun wedstrijden als selectie aanbieden, zal de kring een keuze maken 

waarbij het belang van de selectie ruiter staat altijd voorop staat. Daarnaast wordt gestreefd naar een 

eerlijke verdeling van de selectiewedstrijden over de verenigingen en de periode.  

27. Een selectiewedstrijd telt niet  mee wanneer de verkeersinformatiedienst aangeeft dat het 

onverstandig is om de weg op te gaan met een trailer (b.v. bij gladheid of storm). Het kringbestuur 

neemt hierover in overleg met de wedstrijdorganiserende organisatie de beslissing en communiceert 

dit met de deelnemers. De wedstrijdorganiserende organisatie kan in dit geval wel besluiten de 

wedstrijd door te laten gaan, maar zonder dat deze wedstrijd mee telt als selectiewedstrijd, 

bijvoorbeeld indien er sprake is van plaatselijke gladheid in een gedeelte van de kring. 

28. Inschrijvingen van combinaties die selectie willen rijden hebben voorrang op combinaties die niet 

selectie rijden, mits zij zich voor de sluitingsdatum hebben ingeschreven. Indien er nog ruimte in het 

http://www.startlijsten.nl/
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programma is dient de organiserende organisatie de redelijke moeite doen deze deelnemers alsnog in 

de delen ook al is de inschrijving na de sluitingsdatum. 

29. De selectie vind plaats in één ring. Vanaf 32 combinaties behoudt de organisatie samen met het 

kringbestuur het recht om de ring te splitsen. De organisatie neemt in dat geval zo spoedig mogelijk 

contact op met de kring met dit verzoek te mogen splitsen. 

30. Indien in het outdoorseizoen twee proeven per combinatie gereden kunnen worden, dienen de 

selectieproef en de tweede proef beoordeelt te worden door twee verschillende juryleden. In het 

indoorseizoen geldt deze regel niet en mogen beide proeven beoordeelt worden door dezelfde jury. 

31. De selectieproef dient altijd als eerste ingedeeld en verreden te worden, de selectieproef die verreden 

dient te worden staat genoemd in regel 4. 

32. De selectie voor de ZZ-Licht klasse wordt regionaal geregeld, info is te vinden op de site van de regio. 

33. Zowel in- als outdoor is elektronische tijdwaarneming verplicht bij het springen L-M-Z-ZZ. 

34. Voor de selectieringen worden dressuurjuryleden gevraagd die lid zijn van een vereniging van buiten 

kring de Oude IJssel. De kring kan hiervoor tijdens het indoorseizoen een vergoeding beschikbaar 

stellen van maximaal 15 euro per jury. 

35. De juryleden dressuur en stijlbeoordeling springen (klasse B) dienen zsm door gegeven te worden aan 

de secretaris, met als doel dat een en dezelfde jury niet vaker dan 1 keer een bepaalde klasse jureert 

op een selectiewedstrijd. Indien er wisseling heeft opgetreden van jury’s dient dit doorgegeven de 

worden aan de kring, ook als dit op het laatste moment gebeurd is. 

36. Om te voorkomen dat alle springparcoursen van de selectiewedstrijden door één en dezelfde 

parcoursbouwer gebouwd wordt, dient ook deze naam zsm doorgegeven te worden aan de Kring. 

37. De pony’s categorie A/B en D/E worden gezien als één categorie en dienen in de dressuur dan ook 

door één en dezelfde jury te worden beoordeeld. Bij het springen hebben zij ieder hun eigen hoogte 

maar in de einduitslag worden zij weer samengevoegd tot één categorie.  Bij de klasse B dient de 

rijstijlbeoordeling van de genoemde categorieën door dezelfde jury beoordeeld te worden. Indien de 

wedstrijd uitgeschreven is over 2 ronden, dienen de genoemde klasses in handicap verreden te 

worden. De categorie C kan toegevoegd worden aan de categorie A/B of D/E indien  de organisatie dit 

wenst. 

38. Springselectiewedstrijden dienen in de klasse B met barrage verreden te worden. 

39. Alleen combinaties die zich opgegeven hebben als selectie, dienen als zodanig in het Hartman 

programma vermeld te worden. Ruiters dienen zelf te controleren of dit ook zo verwerkt is door de 

startlijst te controleren. Op de dag van de wedstrijd kan vooraf aan het verrijden de status nog 

aangepast worden in overleg met de wedstrijdorganisatie. Nadat de proef gereden is kan dit alleen 

nog door de wedstrijdorganisatie aangepast worden als dit op het ingestuurde aanvraagformulier 

gemeld stond.  

Zodra echter de uitslagen naar de Kring gestuurd zijn, is dit niet meer mogelijk. De combinatie kan nadat de 

uitslagen doorgestuurd zijn naar de Kring ter verwerking in het selectieprogramma niet meer de status 

van selectie krijgen! 

40. Het uitslagenbestand (.dat) van Hartman van de wedstrijd dient na de wedstrijd binnen 24 uur per 

mail verzonden te worden deoudeijssel@live.nl voor verwerking in het selectieprogramma. Verzoek is 

om bij de uitslagen eventuele bijzonderheden die zich hebben voorgedaan op de wedstrijd door te 

geven.  

41. Uitslagen van selectiewedstrijden dienen zsm online inzichtelijk te zijn voor de deelnemers via bv 

Startlijsten, de site van de KNHS of via de verenigingssite. 

http://paardensportgelderland.nl/
mailto:deoudeijssel@live.nl
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42. De kring zorgt ervoor dat de selectie-uitslagen zo snel mogelijk online komen, maar maximaal binnen 

5 dagen na de gereden wedstrijd. 

 

Bestuur Kring de Oude IJssel  11 september 2019 

Bekrachtigd in de ledenvergadering  6 november 2019 


