
 
Toelichting:  
(1 januari 2018 geactualiseerd, zie toevoeging onderaan.) 
 
Selectie 
De combinaties zijn geselecteerd volgens de eerder door de regio gepubliceerde regels. Dit houdt in 
dat van alle indoorwedstrijden in de regio Utrecht van 13 oktober tot en met 17 december de eerste 
proef meetelde. De beste drie (Z1, Z2 en ZZ-L: twee) resultaten bepaalden je score voor de selectie, 
mits op twee verschillende locaties gereden. Waren je beste resultaten allemaal op dezelfde locatie, 
dan viel de derde (Z1, Z2 en ZZ-L: tweede) qua punten af en telde hiervoor de hoogste score op een 
tweede locatie. Daarnaast moest voor paardencombinaties minimaal 60,00% gereden worden en voor 
ponycombinaties minimaal 58,00%. Dit is op twee cijfers achter de komma berekend. 
 
Uitsluitend de wedstrijden in de hoogste klasse, waarin de combinatie tijdens deze periode in de regio 
Utrecht gestart is, zijn meegenomen. Combinaties mogen uitsluitend meedoen aan de 
regiokampioenschappen in de hoogste klasse, waarin zij tot aan de kampioenschappen gestart zijn 
(zie kampioenschapsreglement KNHS). Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers 
om zich niet in te schrijven dan wel terug te trekken, indien je in een hogere klasse gestart bent, ook 
al sta je op de lijst van geselecteerden of reserves. 
 
Alleen degenen, die aan de criteria voldeden, zijn in de lijst opgenomen. Bij alle rubrieken van de 
pony’s en bij de rubrieken M2 tot en met ZZ-L zijn er geen reserves, allen die aan de riteria voldoen, 
mogen daar starten. Er zijn alleen reserves bij de paarden B tot en met M1. 
 
Aanmelden 
Om te mogen starten op de indoorkampioenschappen van de regio Utrecht moeten geselecteerden 
zich tijdig aanmelden via Mijn KNHS. Ook de reserves, die eventueel willen meedoen, kunnen zich al 
aanmelden via Mijn KNHS. Deze reserves komen dan 'in de wacht' te staan op Mijn KNHS totdat 
duidelijk is of ze wel of niet kunnen starten. 
 
Omdat dit de eerste keer is dat er op deze manier geselecteerd is, wordt het ook op prijs gesteld, als 
geselecteerden en reserves, die niet mee gaan doen met de indoorkampioenschappen, een email 
sturen naar dressuur@paardensportutrecht.nl. De organisatie en reserves weten dan eerder waar ze 
aan toe zijn. 
 
Sluitingsdata 
Inschrijven vindt plaats via Mijn KNHS, daarvoor gelden de volgende sluitingsdata: 
 
LET OP, DIT GELDT OOK VOOR DE RESERVES: 
 
Indoorkampioenschap Paarden klassen B t/m M1 Pony's klassen B t/m M1 en M2 cat. A,B en C op  
3 en 4 februari 2018 bij Hippisch Centrum Harmelen te Harmelen: 
Sluitingsdatum inschrijvingen: 25 januari 2018. 
  
Indoorkampioenschap Paarden klassen M2 t/m ZZL Pony’s klassen M2 cat. D en E, Z1 en Z2 op  
10 en 11 februari 2018 bij Stal Groenendaal te Bunschoten-Spakenburg: 
Sluitingsdatum inschrijvingen: 1 februari 2018. 
  
Reservecombinaties, mits tijdig ingeschreven, kunnen/zullen worden opgeroepen tot vrijdag 12:00 uur 
voor het betreffende kampioenschap. 
Deelnemers die zich te laat inschrijven en/of te laat betalen, betalen € 2,50 opslag voor pony 
combinaties en € 5,00 opslag voor paarden combinaties. Te laat inschrijven is alleen mogelijk als er 
geen reserves meer in de wacht staan. Reserves, die zich tijdig hebben ingeschreven gaan dus vóór 
geselecteerden, die zich op sluitingsdatum nog niet ingeschreven hebben. 
 
Overige informatie 
Zie het vraagprogramma op de site van Regio Utrecht of de KNHS.  
 

mailto:dressuur@paardensportutrecht.nl


Toelichting aangevulde lijsten: 
 
Na de eerste lijsten op 31 december 2017 zijn op 1 januari 2018 aangevulde lijsten gepubliceerd. Uit 

reacties op de eerste lijsten bleek één wedstrijd als outdoor geregistreerd te zijn bij de KNHS, terwijl 

het indoor was. Wij hebben de uitslagen van deze wedstrijd alsnog verwerkt, behalve voor 

combinaties, die al geselecteerd waren. 

Bij de pony’s mogen hierdoor drie extra combinaties starten. Dit kon doordat de betreffende rubrieken 

niet vol waren. Bij de paarden heeft dit vooral geleid tot wijzigingen in de volgorde van reserves. 

Daarnaast zijn er twee paardencombinaties die door deze aanvulling alsnog geselecteerd zijn. In de 

betreffende rubrieken (L1 en L2) staan daarom nu twee nummers 24. Bij de eerste afzegging in de 

betreffende rubriek wordt dit weer teruggebracht tot éénmaal nummer 24. Mocht er niemand afzeggen 

in deze rubrieken, dan zullen er als uitzondering 25 combinaties mogen starten. 

 


