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Draaiboek kampioenschappen dressuur Mendistrict Noord 

 

 
Voorwaarden 

- De wedstrijd wordt georganiseerd in overleg met het bestuur van Mendistrict. De 
organiserende vereniging is verantwoordelijk en heeft ook de eindverantwoording 
tijdens het District kampioenschap. Op de wedstrijddag gelden de KNHS-reglementen 
die op dat moment van toepassing zijn. Tevens volgt het Mendistrict de 
Kampioenschapsvoorwaarden van de KNHS die gelden op dat moment.  

- Twee bestuursleden van het Mendistrict Noord zullen zowel bij de voorbereiding als 

tijdens de wedstrijd aanwezig zijn om de wedstrijddagen mede goed te laten 

verlopen. Het Mendistrict heeft een duidelijke controlerende taak. 

- De organiserende vereniging moet voor de activiteit die zij organiseert een afdoende 

verzekering hebben afgesloten.  

- Het secretariaat dient het concoursprogramma te gebruiken.  
- Het vraagprogramma dient ter goedkeuring aan Mendistrict te worden aangeboden.  
- Kampioenrozetten worden door Mendistrict ter beschikking gesteld. (1 kampioen en 

1 reservekampioen per klasse).  
Aanvullende prijzen worden door de organisatie verzorgd evenals de vervolg 
rozetten.  

- Het Mendistrict zal - na goedkeuring van de begroting vooraf – een bijdragen leveren 
in de organisatie kosten van € 500,-. Hierbij gaan we uit van een besteding van ca. 
50% voor extra organisatiekosten en ca 50% voor extra prijzen t.b.v. de deelnemers. 

- De wedstrijd is open voor alle startpashouders van Mendistrict Noord tot en met de 
sluitingsdatum van de inschrijving zoals vermeld op het vraagprogramma.  
Recreanten en HC-rijders zijn uitgesloten van het kampioenschap.  

- Het Outdoor kampioenschap wordt verreden over 2 dressuurproeven. De proeven 
worden verreden in een aparte ring en worden steeds beoordeeld door verschillende 
juryleden. Per ring zijn er twee juryleden aanwezig, hoofdjury uit ander Mendistrict. 
Het Indoorkampioenschap wordt verreden over 1 dressuurproef. En beoordeeld door 
twee juryleden.  

- Bij de organisatie van het District Kampioenschap dressuur dient te worden 
uitgegaan van 100 – 120 deelnemers.  

 
Organisatie 

- Indien dressuur en vaardigheid tegelijk worden verreden: aanvang dressuur een half 
uur voor vaardigheid. 

- Starten is op tijd (dus niet op aanmelding of startvolgorde). 
- Pauzes inbouwen, zodat er ingelopen kan worden indien er wél vertraging ontstaat. 
- Vertraging tijdig communiceren zodat deelnemers hier met inspannen rekening mee 

kunnen houden. 
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- De indeling kan de organiserende vereniging zelf maken al naar gelang het aantal 
inschrijvingen. Hierbij uitgaan van 10 minuten per proef, waarbij op tijd gestart 
wordt. 

- Er dient voldoende losrijruimte te zijn voor de aanspanningen. 
- Hoofdringmeester die overzicht heeft. 
- Per 4 ringen een ringmeester die zorgt dat de volgende deelnemer een seintje krijgt 

en de ring wordt ingelaten. Of omroeper voor bijvoorbeeld 8 ringen (zoals bij 

Hippiade). 

- Paspoort controle bij secretariaat of bij binnentreden voorterrein door 
federatievertegenwoordiger.   

- Liever minder ringen en dan langer door, met ruime opzet van de ringen die op 
strakke ondergrond zijn gelegd, dan vroeg klaar en opeengepakt. Eventueel een 
jurywissel in te bouwen om een frisse blik te houden. 

- Dressuurringen ruim opzetten, waarbij te elimineren ruis zoveel mogelijk 
geëlimineerd is en overige ruis wordt beperkt (denk hierbij aan machines, 
zandbulten, lopend water, etc etc etc)  en waarbij in en uitrijden op een veilige 
manier kan plaatsvinden. 

- Dressuurringen superstrak uitmeten en op correcte afstand en loodrecht tegenover 
elkaar zetten. 

- Protocollen lopers continu laten lopen, op het secretariaat krijgen ze hierdoor steeds 
een beetje binnen, kunnen doorwerken en zullen meer overzicht behouden. 

- Vooraf aangeven wat de kampioensklassen zijn (door mendistrict), zodat het 
secretariaat de juiste uitslagen kan genereren. 

- Bij extreme warmte hitteprotocol: tussentijds prijsuitreikingen en mogelijkheid om 
paarden naar huis te brengen.  

- Namens de wedstrijdorganisatie 1 algemene coördinator aanwijzen die 

aanspreekpunt is op deze dag en ALLES coördineert. 

Banen  
Outdoor: 

- Er zijn ca. 6 – 8 dressuurringen nodig die voldoen aan het reglement. 
- Ongeveer van 24 combinaties per ring uitgaan.  
- Het verdient de voorkeur dat de 2-span paarden in een ring van 80x40 meter kunnen 

rijden (Dit is echter niet verplicht).  
- Waarbij de juryleden aan de korte zijde van de baan plaats dienen te nemen. 

Indoor: 
- Er is een dressuurring nodig die voldoet aan het reglement.  
- Waarbij de juryleden aan de korte zijde van de baan plaats dienen te nemen. 

 
Benodigde officials 

- Jurylid: Voor dressuurwedstrijden zijn 2 juryleden per baan verplicht, hoofdjury uit 
ander Mendistrict. De dressuurjuryleden mogen niet meer dan 35 deelnemers per 
dag beoordelen.  

- De ringmeester: Deze houdt in de gaten wie aan het losrijden is en zorgt dat iedere 
deelnemer op tijd de desbetreffende wedstrijdring betreedt. Vooral bij grotere 
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wedstrijden is dit handig en zijn er vaak meerdere ringmeesters actief om de 
wedstrijd in goede banen te leiden. 

 
Prijsuitreiking 

- Prijsuitreiking aan einde van de dag – wel tussentijds uitslagen ophangen.  
- Uitreiking startbewijs Hippiade na afloop van de prijsuitreiking (alleen outdoor). 

- Huldiging kampioenen – uitreiking linten door Voorzitter Mendistrict Noord en extra 
prijzen door vertegenwoordiger organiserende vereniging gezamenlijk. 

- Linten in een mooie mand, goede prijzen (kampioenslint, dekens, etc.) 
- Prijswinnaars (1,2,3) op podium en direct foto maken. 

 


