
Kampioenschap dressuur klasse Z2 
Het dressuurforum heeft besloten een wijziging aan te brengen in de kampioenschappen vanaf de 
klasse Z2-dressuur.  
Voor de klasse Z2 dressuur paarden tijdens de Hippiade worden twee onderdelen uitgeschreven om 
de kampioen te bepalen in plaats van drie. Het 2e onderdeel is een Kür op Muziek.  
Voor de klasse Z2-pony’s cat. DE wordt als tweede onderdeel ook een Kür op Muziek uitgeschreven.  
Tijdens het  Outdoor Kampioenschap van de regio Noord Brabant zal het kampioenschap voor de 
klasse Z2-pony’s cat. DE ook verreden worden over 2 onderdelen. Alle combinaties rijden de 
verplichte proef. De hoogst geplaatste combinaties rijden vervolgens een Kür op Muziek.  
Bij voldoende interesse uit onze kring zal er tijdens het Hippisch Festijn in Grave een extra rubriek Kür 
op Muziek voor de klasse Z2 pony's cat. DE toegevoegd worden aan het programma. 
Aanmelden voor deze extra rubriek kan tot en met 7 juni 2015 bij het wedstrijdsecretariaat van onze 
kring: lauraverwijst@planet.nl 
 
 
Evaluatie Uniform Selectiesysteem 
Met ingang van het Outdoorseizoen 2015 is de regio Noord Brabant op verzoek van de ruiters / 
amazones van start gegaan met een Uniform Selectiesysteem. 
Vanuit infoavonden en bijeenkomsten met verenigingen en Kringbesturen is dit Uniforme 
Selectiesysteem tot stand gekomen. 
Het regiobestuur wil na de gereden selectiewedstrijden het zomerseizoen een evaluatie houden met 
de Kringbesturen. 
Bedoeling hiervan is dat dan eventuele aanpassingen / aanvullingen verwerkt kunnen worden zodat 
met ingang van het nieuwe Indoorseizoen van start gegaan kan worden met een Uniform 
Selectiesysteem wat voor eenieder werkbaar en acceptabel is. 
De bestuursleden van onze kring ontvangen dus graag op- en aanmerkingen op het huidige 
selectiesysteem van u als bestuur maar zeker ook van de deelnemers aan de selectiewedstrijden. 
U kunt deze uiteraard mondeling bespreken met een van de bestuursleden maar als u mij een mail 
stuurt zal ik de punten verzamelen voor het bestuur. 
 
Verenigingskampioenschap voor paarden en pony’s tijdens de Brabantse Kampioenschappen 
Tijdens het Brabants Kampioenschap is er voor teams van 1 vereniging de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het verenigingskampioenschap. Het verenigingskampioenschap bestaat uit het rijden van 
een individuele dressuurproef, door vier combinaties (B t/m M1) waarvan alle vier de resultaten voor 
het behalen van de einduitslag worden meegeteld en het afleggen van een springparcours (B t/m M), 
door vier combinaties, waarvan de drie beste resultaten voor de einduitslag worden meegeteld. Elke 
deelnemer start in de klasse waarin hij/zij startgerechtigd. Voor meer details over dit 
verenigingskampioenschap kunt u contact opnemen met ondergetekende. Verenigingen die interesse 
hebben om deel te nemen aan deze rubriek tijdens de Brabantse kampioenschappen kunnen dit tot 
en met 14 juni 2015 melden bij het wedstrijdsecretariaat van onze kring: lauraverwijst@planet.nl 
Afhankelijk van het aantal teams dat zich hiervoor aanmeldt zal er, indien nodig, een selectiewedstrijd 
verreden worden op kringniveau. 
 
Kür op Muziek voor paarden en pony’s tijdens de Brabantse Kampioenschappen 
Tijdens het Brabants Kampioenschap worden er ook rubrieken uitgeschreven voor:: 
Kampioenschap Viertallen Kür op Muziek klasse M/Z Paarden  
Kampioenschap Viertallen Kür op Muziek klasse M/Z Pony’s. 
De deelnemende viertallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig uit dezelfde Regio. 
Teams die hieraan willen deelnemen kunnen dit t/m 15 juli 2015 melden bij het wedstrijdsecretariaat 
van onze kring: lauraverwijst@planet.nl 
Ook voor meer details kan contact worden opgenomen met het wedstrijdsecretariaat. 
 
Laatste selectiewedstrijd dressuur paarden: per klasse 1 ring 
Gezien het aantal deelnemers aan de selectiewedstrijden dressuur paarden klasse B t/m M1 wordt er 
tijdens de selectiewedstrijden veelal in 2 ringen gereden. Een en ander conform de gemaakte 
kringafspraken. 
Om ex aequo klasseringen te voorkomen bij het bepalen van de kampioen en/of afvaardiging in deze 
klassen heeft het bestuur besloten om tijdens de laatste selectiewedstrijd alle combinaties uit deze 
klassen in 1 ring te plaatsen. Dat kan dus betekenen dat er tijdens de wedstrijd in Volkel > 25 
combinaties starten in 1 ring.  
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