
 

 

REGLEMENT DRESSUURWEDSTRIJDEN 
 
 

1. Aan de dressuurwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door manegeruiters 
en pensionklanten van Manege Thielen. 

 
2. Om deel te nemen aan de wedstrijden kan worden ingeschreven via de website van 

de manege. Inschrijven kan tot en met de datum die op de aankondigingen staat 
vermeld. Inschrijfgeld dient op de wedstrijddag te worden voldaan bij het 
wedstrijdsecretariaat.  

 
3. Manegeruiters die voor het eerst mee willen doen aan een dressuurwedstrijd 

overleggen eerst met hun instructeur of zij voldoende bekwaam zijn om al aan 
een dressuurwedstrijd deel te nemen. In de lessen wordt de F1-proef ook 
geoefend. 

 

4. Om deel te kunnen nemen aan een dressuurwedstrijd dient de ruiter/amazone in 
het bezit te zijn van een Ruiterpaspoort van de KNHS of dient het Ruiterpaspoort te 
zijn aangevraagd. Aanvragen van een Ruiterpaspoort verloopt via de manege. 
 

5. De ruiter/amazone is pas ingeschreven wanneer twee verschillende voorkeurs-
manegepaarden/-pony’s zijn opgegeven of door in te schrijven met een eigen 
paard of pony. Iedere ruiter/amazone kan slechts éénmaal deelnemen per 
wedstrijd. De definitieve indeling van de manegepaarden en -pony’s geschiedt door 
de wedstrijdleiding, de manegehouder of een instructeur. 
 

6. Ruiters/Amazones in het bezit van een KNHS-Startpas worden ingedeeld in de 
categorie “Eigen Paarden”; óók wanneer wordt gestart met een manegepaard of -
pony. 
 

7. Start een ruiter/amazone twee keer om een paard of pony wedstrijdervaring te 
laten opdoen, geldt één van de twee proeven als Hors Concours (HC). De 
ruiter/amazone dient voorafgaand aan de wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat 
kenbaar te maken welke proef HC wordt gestart. De in de HC-proef behaalde 
punten (en een eventueel behaald promotiepunt) worden niet ingeschreven in het 
Ruiterpaspoort. Een 2e start is uitsluitend mogelijk in overleg met – of op verzoek 
van de manegehouder. 

 
8. Vanaf 1 april 2022 starten alle ruiters die vóór voornoemde datum F13 en hoger 

hebben gereden opnieuw in de F13 conform de nieuwe proeven (versie 2022) op 
basis van de “Ruiteropleiding Zilver” van de KNHS. 

 
9. Bij afmelding na publicatie van de startlijst blijft, ongeacht de reden, het 

inschrijfgeld verschuldigd. Afmelden kan uitsluitend door een email te sturen aan 
het wedstrijdsecretariaat. 
 

10. De ruiter/amazone is verplicht een cap met veiligheidskeurmerk CE-EN 1384 te 
dragen, zowel bij het losrijden als gedurende de proef. 
 

11. Met betrekking tot wedstrijdkleding verwijzen wij naar de folder “Wedstrijdrijden”. 
 

https://manegethielen.nl/evenementen/
mailto:wedstrijden@manegethielen.nl?subject=Afmelden%20wedstrijd
https://manegethielen.nl/wp-content/uploads/pdf/Wedstrijdrijden_grote_letters.pdf


 

 
12. Gedurende de proef is het gebruik van beenbeschermers niet toegestaan. 

Ook het dragen van sporen (bij manegepaarden en -pony’s) is niet 
toegestaan, tenzij met toestemming van de manegehouder. Een zweep is 
toegestaan. Maximaal 100 cm bij pony’s en 120 cm bij paarden. 

 

13. Voor de dressuurproeven gaat de wedstrijdleiding zoveel mogelijk uit - en zal 
handelen zoals in het wedstrijdreglement van de KNHS (Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie) is bepaald. 

 

14. De dressuurproef wordt éénmaal gereden en wordt beoordeeld door één KNHS-
Official (jury), met uitzondering van het Manege-Kampioenschap, waarbij iedere 
proef door twee officials (juryleden) wordt beoordeeld. 
 

15. Indien de ruiter/amazone ten val komt, verlaat de ruiter/amazone te voet de 
wedstrijdring en kan na tussenkomst van minimaal één combinatie in overleg met 
de wedstrijdleiding én jury opnieuw de proef starten (mits de ruiter/amazone daar 
fysiek toe in staat is). De jury bepaalt of de gehele proef dan wel vanaf het 
onderdeel waar de ruiter/amazone ten val is geraakt, wordt herstart. 
 

16. Voor de proeven F1 t/m F15 geldt dat bij het behalen van 210 of meer dat er een 
promotiepunt wordt toegekend; bij de proeven B, L1 en L2 geldt de promotiepunten 
regeling conform het KNHS-wedstrijdreglement en wordt het promotiepunt 
ingeschreven in het Ruiterpaspoort. Hierop uitgezonderd is het Manege-
Kampioenschap, waarbij uitsluitend om de titel wordt gestreden. 
 

17. Het minimaal benodigd aantal promotiepunten om te kunnen promoveren naar een 
hogere categorie geschiedt volgens onderstaand schema: 
F1 – F2: 2 promotiepunten; 
F3 – F4: 3 promotiepunten; 
F5 – F8: 4 promotiepunten; 
F9 – F15: 5 promotiepunten; 
B, L1, L2: 10 promotiepunten. 
 

18. Bij de even proeven F2, F4, F6 t/m de F12 dient de ruiter bij de 1e keer dat in deze 
categorie wordt gestart een theorie-examen te doen. Bij minimaal 7 goede 
antwoorden voor het theorie-examen, is het examen behaald en wordt de uitslag in 
het Ruiterpaspoort ingeschreven. 
 

19. In geval de ruiter tijdens de dressuurproeven wél het aantal promotiepunten heeft 
behaald om te mogen promoveren naar een hogere categorie, maar het theorie-
examen nog niet heeft gedaan óf nog niet heeft behaald, wordt de ruiter niet 
gepromoveerd naar de volgende categorie en blijft voor de dressuurproef in de 
categorie waarin de laatste proef is gereden. 

20. In geval er aan een wedstrijd eremetaal (bekers, medailles, standaards o.i.d.) wordt 
toegekend, wordt één prijs op de vier deelnemers beschikbaar gesteld. Daarnaast 
ontvangt iedere ruiter/amazone zijn of haar protocol én een rozet. Er worden géén 
geldprijzen beschikbaar gesteld. Indien de ruiter/amazone niet aanwezig is resp. kan 
zijn bij de prijsuitreiking vervalt eventueel uit te reiken eremetaal en de rozet.Het 
protocol blijft bewaard en kan de ruiter/amazone later ophalen in de kantine van de manege. 
 

https://www.knhs.nl/media/11566/reglement-leer-paardrijden-met-plezier-brons.pdf


 

 

 
21. De wedstrijdleiding kan besluiten, afhankelijk van het aantal ruiters/amazones in 

een categorie, deze categorie samen te voegen met één of meerdere andere 
categorieën en wordt ‘in handicap’ gereden. 
 

22. In de stallen en langs de rijbaan dient men zich rustig te gedragen. Tijdens het 
losrijden mogen op het losrijterrein alleen deelnemers (met cap op) aanwezig zijn. 
Ouders/verzorgers en andere belangstellenden kunnen kijken vanaf de daartoe 
aangewezen plaats. 

 

23. Onsportief gedrag ten opzichte van mede-ruiters, de paarden / pony’s, de 
wedstrijdleiding en/of de official(s) én het niet opvolgen van instructies van daartoe 
bevoegde personen kan direct leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de 
betreffende wedstrijd, en eventueel nog volgende wedstrijden. 

 
24. Voor alle wedstrijden en evenementen geldt de privacy-verklaring van Manege 

Thielen. 
 

25. In die zaken waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de jury (eventueel 
in overleg met de wedstrijdleiding en/of manegehouder) van dat moment, bindend. 
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https://manegethielen.nl/privacy-verklaring/

