KNHS Regio Noord-Brabant Para
Outdoor Kampioenschappen 2018
Tijdens de KNHS Noord-Brabantse Outdoor
Kampioenschappen 2018 zal voor de eerste keer het
Brabants Kampioenschap voor Para Dressuur worden
verreden.
Het gaat hierbij om twee rubrieken:
•
•

één Kampioenschap in handicap voor de
Grades 1, 2 en 3
één Kampioenschap in handicap voor de
Grades 4 en 5.

Wanneer: Para Dressuur op Zondag 29 juli 2018
Organisatie: KNHS Regio Noord Brabant in samenwerking
met RV De Peelruiters in Westerbeek
• Er worden
3 wedstrijden
georganiseerd
waarStevensbeek
combinaties zich
Locatie:
Stichting
evenementen
terreinen
kunnen classificeren voor het Brabants Kampioenschap:
te Bergen op Zoom tijdens het Pinkster concours op 19 mei
2018, Rosmalen op 10 juni 2018 en op 30 juni 2018 te Volkel.
• Inschrijven voor de Kampioenschappen is vrij mits voldaan
wordt aan de kampioenschapsregels in dit document.
• De selectiewedstrijden en de kampioenschappen worden op
gras gereden.

Demi Vermeulen, Nicole den Dulk en Rixt van der Horst

Data classificatiekeuringen 2018 bekend
Om de sport zo eerlijk mogelijk te houden worden sporters met een lichamelijke of visuele
beperking geclassificeerd. Sporters met gelijke mogelijkheden in de sport worden ingedeeld
in dezelfde klasse. In 2018 kan dat op het KNHS-centrum in Ermelo op de volgende data:
24 maart 2018
19 mei 2018
06 oktober 2018
08 december 2018
Wil je gekeurd worden? Vraag het aanvraagformulier dan op bij Harm van Erp (KNHS
afdeling Sportontwikkeling) via classificatie@knhs.nl.
Wat is classificatie?
Met een classificatiekeuring wordt beoordeeld of de sporter voldoet aan de minimale
handicapeis. De classificatiekeuringen worden uitgevoerd door classifiers, die speciaal voor
de paardensport zijn opgeleid en daarnaast een medische achtergrond hebben. Op dit moment
zijn er in Nederland zes classifiers voor de paardensport, waarvan er één internationaal is
opgeleid.

Classificatiepas
Sporters met een classificatiepas moeten de pas bij zich hebben als zij aan een wedstrijd
meedoen en op verzoek van een official kunnen laten zien. Bij reguliere KNHSwedstrijden laat de sporter (of zijn voorlezer / groom) de classificatiepas voorafgaand
aan de proef aan de jury zien. Op de classificatiepas staat het KNHS-persoonsnummer,
zodat de jury kan zien dat de pas daadwerkelijk bij de betreffende sporter hoort.
Hoe ziet de classificatiepas eruit?
In de afgelopen jaren zijn er heel wat dispensaties afgegeven en daardoor zijn er ook
verschillende soorten classificatiepassen in omloop, zoals van NebasNsg, Gehandicaptensport
Nederland, het classificatieinstituut van Onbeperkt Sportief, FEI en de KNHS. Met ingang
van 1 april 2017 is alléén de classificatiepas uitgegeven door de KNHS nog geldig op
wedstrijden. Hieronder staat een voorbeeld van deze pas.
Ik heb geen pas van de KNHS maar een andere classificatiepas, wat nu?
Heb je op dit moment een classificatiepas van een andere organisatie dan de KNHS én wil je
na 1 april 2017 gebruik blijven maken van je classificatiepas, vraag dan een nieuwe aan via
classificatie@knhs.nl.
Ik heb in 2015 of later al een KNHS-classificatiepas gekregen
Eind 2016 zijn er al veel passen vernieuwd. Heb je al een KNHS-classificatiepas die lijkt op
dit voorbeeld, dan hoef je niets te doen. Je mag je KNHS-pas na 1 april gewoon blijven
gebruiken en hoeft dus geen nieuwe aan te vragen.

Beoordelen van een deelnemer met een beperking
Alle aanpassingen die op de classificatiepas staan mogen door de sporter worden gebruikt of
worden uitgevoerd zoals op de pas wordt vermeld. Het is niet de bedoeling dat juryleden aan
ruiters of menners vragen wat de aard van hun beperking is of waarom zij een hulpmiddel
gebruiken. Het is aan de jury om de proef net zo te beoordelen als van iedere andere sporter.
De jury houdt dus geen rekening met de beperking van de sporter, anders dan het toestaan van
het hulpmiddel of de aanpassing die sommige sporters hierbij mogen gebruiken.
Vragen over classificatie
Heb je vragen over classificatie, neem dan contact op met Harm van Erp (KNHS afdeling
Sportontwikkeling) via classificatie@knhs.nl

Aangepast sporten en para-dressuur
Een beperking hoeft je ambities niet in de weg te staan. Integendeel zelfs: dressuur is zelfs een
Paralympische sport. Bij dressuur is aangepast sporten geïntegreerd in de reguliere wedstrijdsport. Dat
betekent dat ruiters met een beperking mee kunnen doen aan 'normale' wedstrijden, eventueel met een
aanpassing of hulpmiddel. Er zijn ook speciale wedstrijden aangepast sporten waar geen valide ruiters aan
mee mogen doen.
Classificatiekeuring
Wil je met een hulpmiddel of aanpassing meedoen aan reguliere dressuurwedstrijden of wil je
meedoen aan de gradeproeven, vraag dan een classificatiekeuring aan. Dan wordt gekeken of je voldoet
aan de minimale handicapeis en of je ingedeeld kunt worden in een grade. Worden er
dispensaties toegewezen, dan mag je die ook in de reguliere wedstrijdsport gebruiken.
Aangepast sporten en grades
Bij aangepast sporten kennen we grades I, II, III, IV, V. In grade I komen de sporters uit met de
zwaarste handicaps/beperkingen. Sporters in grade V hebben lichte beperkingen, die soms voor een
buitenstaander haast niet zichtbaar zijn. De indeling is over het algemeen als volgt:
•
•
•
•
•

Grade I: Voornamelijk rolstoel gebruikers met zeer slechte romp functie.
Grade II: Voornamelijk rolstoel gebruikers met zeer slechte romp functie, maar met een licht
beperkte arm functie.
Grade III: Voornamelijk rolstoel gebruikers met zeer slechte romp functie, maar met redelijke
arm functie.
Grade IV: sporters met problemen in alle vier ledematen en blinden
Grade V: sporters met problemen in één of twee ledematen en slechtzienden

Dressuurproeven (gradeproeven)
De bijbehorende dressuurproeven oftewel de gradeproeven staan onder het onderdeel
'dressuurproeven'. Let op: De FEI heeft de gradeproeven voor 2018 volledig herzien. Deze proeven kun
je downloaden op de FEI-website. We streven ernaar om de vertalingen van deze proeven eind
december 2017 te publiceren op www.knhs.nl

Kampioenschapregels voor de Para Kampioenschappen Regio Noord-Brabant
2018:
1. De deelnemer aan het Para kampioenschap moet lid zijn van een
vereniging in Noord-Brabant op het moment van deelname aan de
selectiewedstrijd.
2. De deelnemer dient ook tot en met het Brabants Para kampioenschap lid
te blijven van een vereniging in Noord-Brabant om startgerechtigd te zijn
op deze kampioenschappen.
3. Men dient in het bezit te zijn van een geldige startpas.
4. Zorg dat je het paardenpaspoort bij je hebt en de enting historie en andere
gegevens correct verwerkt zijn.
5. Men dient voor deelname aan de selectiewedstrijden reeds in het bezit te
zijn van een geldige KNHS classificatie kaart. (zie informatie in dit
document)
6. Bij inschrijven voor wedstrijden dient altijd een kopie van de voor en
achterkant van de classificatie pas bijgevoegd te worden.
7. Inschrijven voor de selectiewedstrijden gebeurt bij de organiserende
vereniging.
8. Inschrijven voor het kampioenschap dient te geschieden bij het
wedstrijdsecretariaat van Noord-Brabant, Laura Verwijst via e-mail:
wsnoordbrabant@gmail.com
9. Bij aanmelding voor de selectiewedstrijden kan men zelf opgeven welke
proef men wil rijden. Per Grade kan gekozen worden tussen Introductory
test A en B van 2018, Team test en Individuele test 2017.
10. Om startgerechtigd te zijn op het Brabants Para Dressuur kampioenschap
dient minimaal eenmaal 62% gescoord te zijn op
een selectiewedstrijd in een Team test en/of Individuele Test of
eenmaal 64% in introductory proef A en B 2018.
11. De selectiewedstrijden zullen door een nationaal of internationaal
bevoegd Para jurylid worden beoordeeld.
12. Op de Brabantse Kampioenschappen zullen de proeven door 2
nationale en/of internationale juryleden worden beoordeeld.
13. Op de regio kampioenschappen wordt voor iedere Grade alleen
de Teamtest 2017 verreden.
14. Bij deelname op het Brabants Kampioenshap van minder dan 4
combinaties per rubriek kunnen de rubrieken voor het kampioenschap
worden samengevoegd.
15. De proeven worden verreden in een volledig afgezette rijbaan en op gras.
16. De 3 selectie wedstrijden zijn ook opengesteld voor deelnemers van buiten
de Regio Noord-Brabant.

Demi Haerkens, kring Eindhoven de Kempen
gedurende Jumping Amsterdam

