
 
 
De selecties voor de zomerkampioenschappen van de KNHS Regio Utrecht vinden  
vanaf begin april plaats. Combinaties die zich willen kwalificeren, dienen  
ten minste 3 selectiewedstrijden te rijden waarvan in ieder geval twee  
tijdens de aangewezen wedstrijden die hieronder staan vermeld. De derde wedstrijd mag 
tijdens een ‘gewone’ wedstrijd die binnen de KNHS regio Utrecht tussen 25 april en 3 mei 
wordt  georganiseerd worden verreden. Kortom: iedere combinatie dient drie verschillende 
wedstrijddagen in actie te komen op drie verschillende locaties waarvan ten minste twee 
keer op de aangewezen wedstrijdlocaties.  
  

 Per wedstrijd geldt dat de alleen de eerste proef van de desbetreffende maand 
meetelt voor selectie.  

 Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter dat de wedstrijduitslagen in MijnKNHS 
zijn opgenomen. Mochten de uitslagen niet binnen 10 werkdagen na de wedstrijd zijn 
gepubliceerd, dan dient de ruiter contact op te nemen met de wedstrijdorganisatie.  

 De selectie wordt bepaald op basis van de gemiddelde score over de kwalificerende 
proeven waarbij geldt dat in ieder geval twee proeven zijn verreden tijdens de 
aangewezen selectiewedstrijden.  

 KNHS regio Utrecht bepaalde na de selecties de ondergrens van het 
percentage om te mogen starten tijdens de regio kampioenschappen.   

 Op de website van de regio Utrecht wordt per rubriek het percentage gepubliceerd 
dat als ondergrens wordt gehanteerd voor het uitnodigen van de deelnemers aan de 
regiokampioenschappen. Degenen die het vermelde percentage of hoger hebben 
gerealiseerd, zijn de deelnemers aan de regiokampioenschappen.  

 Op de website van de regio worden de namen van de geselecteerde 
combinaties  vermeld zonder de door hen bepaalde percentages.  

 Voor de selectie gelden alleen de proeven in de hoogste klasse waarin de combinatie 
in de periode tussen 4 april en 3 mei 2020 is gestart.  

 Combinaties ponies en paarden B t/m ZZL die na 3 mei 2020 promoveren naar een 
hogere klasse mogen niet starten op de Utrechtse kampioenschappen.  

 Indien door slecht weer of door een andere vorm van overmacht de 
regiokampioenschappen geen doorgang kunnen vinden, dan behoudt het bestuur 
van de regio Utrecht zicht het recht voor om de afvaardiging naar de Hippiade 
namens de regio Utrecht te bepalen aan de hand van de plaatsingslijst voor de 
regiokampioenschappen.  

 Binnenkort meer over de nieuwe opzet van de regiokampioenschappen!  

 Let dus op je maximum aantal winstpunten! Voorkom dat je verplicht moet 
promoveren als je niet meer het minimum aantal wedstrijden kan rijden in de 
nieuwe hoogste klasse. 
 
 

De aangewezen selectiewedstrijden voor de regiokampioenschappen KNHS Regio 
Utrecht:  

DZ pa/po 4-4-2020 zaterdag 4 april 2020 Bunschoten - Stal Groenendaal B.V.  Rv. Srjv Groenendaal - 784289 - RV. - Lelystad B t/m ZZL 

DZ pa/po 5-4-2020 zondag 5 april 2020 Bunschoten - Stal Groenendaal B.V.  Rv. Srjv Groenendaal - 784289 - RV. - Lelystad B t/m ZZL 

DZ pa/po 11-4-2020 zaterdag 11 april 2020 
Eemnes - Pensionstal De 
Heidehoek  

Pensionstal De Heidehoek - 503748 - RV. - 
Eemnes B t/m ZZL 

DZ pa/po 12-4-2020 zondag 12 april 2020 
Eemnes - Pensionstal De 
Heidehoek  

Pensionstal De Heidehoek - 503748 - RV. - 
Eemnes B t/m ZZL 

DZ pa/po 18-4-2020 zaterdag 18 april 2020 Houten - Manege Zilfia'S Hoeve  Rv. Zilfia'S Hoeve - V50892 - RV. - Houten B t/m ZZL 

DZ pa/po 19-4-2020 zondag 19 april 2020 Houten - Manege Zilfia'S Hoeve  Rv. Zilfia'S Hoeve - V50892 - RV. - Houten B t/m ZZL 
 


