
AVS Gebruik - Online wintercompetitie 2022/2023 

 

Hier vind je de bepalingen voor het online proeven beoordelen: 

1. BEPALINGEN ONLINE PROEVEN BEOORDELEN 

Afgelopen winter hebben wij uit nood de online winter competitie georganiseerd in verband met 

Corona. Deze competitie bleek echter een groot succes, waardoor wij er voor gekozen hebben hem 

deze winter weer te organiseren. Wel hebben wij een paar kleine veranderingen doorgevoerd. 

Zo zal dit jaar de wedstrijd vier maanden duren. In deze vier maanden, moeten er minimaal drie 

proeven ingestuurd zijn om mee te doen. Wij hebben afgelopen winter gemerkt dat het in verband 

met het weer niet altijd mogelijk was iedere maand een proef in te sturen. Om meer mensen een 

kans te geven toch mee te doen, hebben wij deze regel dus veranderd. 

Voor het ZZL hebben wij besloten dat deze verreden mag worden in de 20x60 ring. Hierdoor zijn voor 

hen ook proeven beschikbaar en hoeft er dus niet iedere maand dezelfde proef verreden te worden. 

De competitie is open gesteld voor iedereen met een 100% Arabisch volbloed, met of zonder 

startpas. Voor (sport)leden van het Arabisch Volbloed Stamboek is deelname aan deze competitie 

gratis. Voor niet leden zijn de kosten eenmalig 10 euro bij inschrijving.  

Aan de competitie zullen leuke prijzen gekoppeld worden, die in maart 2023 zullen worden uitgereikt 

tijdens een gezellige bijeenkomst. Datum en locatie volgen later. 

Omdat het een onderlinge wedstrijd betreft, zijn de eventueel gereden winstpunten niet voor 

registratie bij de KNHS.  

Vind je het gewoon leuk een keer een proef te laten beoordelen? Dan is dat natuurlijk ook gewoon 

mogelijk.  

 

UITGESCHREVEN RUBRIEKEN 

Dressuur: 

de klassen Bixie AA1, Bixie A1, Bixie B1 , B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 en ZZL worden uitgeschreven.  

De proeven van de Z1 en Z2 rubrieken zullen verreden worden in een 20x40 ring. De ZZL rubriek zal 

in de 20x60 ring worden verreden.  

Wedstrijddata: 

November 2022 

December 2022 

Januari 2023 

Februari 2023 

 

 

 

  



ALGEMENE BEPALINGEN 

Bepaling 1 

Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (Wedstrijdreglement Dressuur en het 

Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen online dressuurrijden zijn hier een aanvulling op en 

kunnen afwijken van de wedstrijdreglementen van de KNHS. Eenvoudig door in te schrijven geven de 

deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen. 

Bepaling 2 

Bij het opnemen en voorbereiden van de proef moeten de geldende richtlijnen van het RIVM worden 

aangehouden.  

Bepaling 3 

Een deelnemende combinatie hoeft niet in het bezit zijn van een geldige startpas.  

Bepaling 4 

Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten 

komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden. OF in een klasse hoger.  

Je doet in 1 klasse mee. Dus alle drie de ingestuurde proeven zijn in dezelfde klasse. 

Bepaling 5 

Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid. 

Bepaling 6 

Er wordt een eindklassement opgemaakt over drie wedstrijden. De winnaars zullen bekend gemaakt 

worden in maart 2022 op een nader te bepalen datum en locatie. Prijzen worden niet nagezonden. 

Bepaling 7 

De ingestuurde proef telt niet mee voor puntenregistratie. 

Bepaling 8 

Per event mag je per combinatie 1 video insturen, het is niet toegestaan dezelfde video voor 

meerdere evenementen in te sturen. Een video wordt dus maar 1x beoordeeld. 

Bepaling 9 

De opgenomen video mag niet gemonteerd zijn en moet in één keer opgenomen zijn. 

Bepaling 10 

De video mag maximaal een week oud zijn. 

Bepaling 11 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Bepaling 12 

Alleen tijdens events ‘online dressuurrijden’ door de KNHS zelf georganiseerd/ gefaciliteerd kan er 

voor winstpunten gereden worden. Deze competitie betreft een onderlinge wedstrijd waarbij de 

winstpuntenregeling niet van toepassing is. 

Bepaling 13 

De jury bepaalt of de video aan de eisen voldoet en of beeldkwaliteit voldoende is om te beoordelen. 

 

  



DEELNEMEN AAN ONLINE DRESSUURRIJDEN 

De volgende proeven worden uitgeschreven: 

Klasse Bixie AA1:  November: proef 1 

December: proef 2 

   Januari: proef 1 

   Februari: proef 2 

 

Klasse Bixie A1:  November: proef 3 

December: proef 4 

   Januari: proef 3 

   Februari: proef 4 

 

Klasse Bixie B1:  November: proef 5 

December: proef 6 

   Januari: proef 5 

   Februari: proef 6 

 

Klasse B:   November: proef 20 

December: proef 21 

   Januari: proef 18 

   Februari: proef 19 

 

Klasse L1:   November: proef 24 

December: proef 25 

   Januari: proef 22 

   Februari: proef 23 

Klasse L2:   November: proef 28 

December: proef 29 

   Januari: proef 26 

   Februari: proef 27 

 

Klasse M1:   November: proef 32 

December: proef 33 

   Januari: proef 30 

   Februari: proef 31 



 

Klasse M2:   November: proef 36 

December:proef 37 

   Januari: proef 34 

   Februari:proef 35 

 

Klasse Z1:   November: proef 25a (versie 2016) 

December: proef 26a (versie 2016) 

   Januari: proef 23a (versie 2016) 

   Februari: proef 24a (versie 2016) 

 

Klasse Z2:  November: proef 29a (versie 2016) 

December: proef 30a (versie 2016) 

   Januari: proef 27a (versie 2016) 

   Februari: proef 28a (versie 2016) 

 

Klasse ZZL:  November: proef 48  

   December: proef 49 

   Januari: proef 46 

   Februari: proef 47 

 

De rijbaan waarin je rijdt heeft een afmeting van 20 x 40m en moet voorzien zijn van de 

rijbaanletters. Je hoeft niet in een wedstrijdring te rijden, dit mag natuurlijk wel. Je kunt bijvoorbeeld 

rijden in de buitenbak of binnenbak of in een ring in het weiland. De rijbaan hoeft niet afgezet te zijn 

met lage witte hekjes maar moet wanneer je in een weiland rijdt wel in de hoeken afgezet zijn. Dit 

om beoordeling mogelijk te maken.  

LET OP: in het nieuwe proevenboek zijn geen nieuwe Z1 en Z2 proeven opgenomen voor een 20 x 40 

bak. Om deze reden worden in deze klassen de proeven uit 2016 aangehouden. 

De rijbaan voor de klasse ZZL heeft een afmeting van 20 x 60m en moet duidelijk gemarkeerd zijn. De 

ring hoeft niet volledig afgezet te zijn, maar tussen iedere letter moet een marker zijn aangebracht, 

waardoor de hoefslag duidelijk is voor de jury. (denk aan een springbalk oid.) Tevens moeten de 

hoeken afgezet zijn.  

 

  



INSCHRIJVEN 

Inschrijven voor deelname aan de online dressuur competitie AVS doe je vooraf door een mail te 

sturen naar commissiegebruik@gmail.com. In deze mail vermeld je je naam, naam van je 

paard/pony, klasse waarin je deelneemt en indien je een combinatienummer hebt, je 

combinatienummer. Tevens stuur je een stamboekpapier van je paard/pony mee. Je mag alleen 

deelnemen aan de rubrieken waarin je regulier ook startgerechtigd bent OF 1 klasse hoger. Dit 

controleren wij bij de KNHS. Indien je geen startpas hebt, neem je deel aan de B of L1 proeven. Tenzij 

je hier volgens de KNHS richtlijnen niet meer mag starten. Dan moet er gestart worden in de klasse 

waar je volgens KNHS regels hoort te starten.| 

 

VIDEO OPNAME 

Om je video in te kunnen sturen moet deze aan een paar voorwaarden voldoen.  

Voorwaarde 1 

Omdat deze mogelijkheid ingezet wordt ten tijde van de Coronacrisis is het belangrijk dat iedereen 

zich houdt aan de geldende richtlijnen van de overheid. Dus wanneer handschoenen verplicht zijn 

volgens de richtlijnen RIVM dan zijn deze tijdens het rijden ook verplicht.  

Voorwaarde 2 

De video moet starten met het opnoemen van de datum, het opnoemen van het 

combinatienummer, daarna wordt het paardenpaspoort met de pagina’s in het paardenpaspoort 

waarop de identificatiegegevens van het paard duidelijk zichtbaar zijn (naam, levensnummer, 

chipnummer, kleur, aftekeningen paard) in beeld gebracht en loopt de filmer een rondje om het 

paard om alle aftekeningen in beeld te brengen. Daarbij moeten ook de sporen in beeld gebracht 

worden en de zijkant van het hoofd waarbij het bit (bitringen) en neusriem in beeld gebracht wordt. 

Daarna kan de proef begonnen worden.  

Voorwaarde 3 

De video eindigt na het groeten, met het in beeld brengen van het gezicht van de deelnemer na de 

groet. Hierbij is het gezicht van de deelnemer duidelijk herkenbaar in beeld.  

Voorwaarde 4 

De proef moet gefilmd worden vanaf de letter C. Wanneer je gebruik maakt van je smartphone dan 

moet er horizontaal gefilmd worden.  

Voorwaarde 5 

Wanneer er geen mogelijkheid is om achter de letter C te staan mag de opname ook vanuit de 

rijbaan gemaakt worden voor C. Let er als deelnemer dan wel op dat je de hoeken op de korte zijde 

bij C zo rijdt dat er gefilmd kan worden! 

Voorwaarde 6 

De proef mag worden voorgelezen.  

Voorwaarde 7 

De combinatie moet tijdens de hele proef scherp en volledig in beeld zijn in het middelste raster. 

Zorg ervoor dat bij het filmen altijd driekwart van de rijbaan te zien is. Dit om het beoordelen voor de 

jury mogelijk te maken. 

Voorwaarde 8 

De opgenomen video moet in één keer zijn opgenomen en mag niet gemonteerd zijn. Je mag hier dus 

niet in knippen en plakken.  

Voorwaarde 9 

Wij vinden het heel belangrijk dat je het welzijn van het paard in acht neemt! Bij twijfel over het 

welzijn rapporteert de jury aan de KNHS en kunnen er maatregelen worden genomen.  



Voorwaarde 10 

Voor een goede beoordeling is het belangrijk dat de beeldkwaliteit goed is. Dit betekent goed van 

kleur en vloeiend wat beweging betreft en met geluid. 

Voorwaarde 11 

De jury bepaalt of de ingestuurde proef aan alle voorwaarden voldoet om de proef te kunnen 

beoordelen. Zonder de juiste beelden en ingesproken tekst is er geen beoordeling mogelijk.  

 

KLEDING EN HARNACHEMENT 

De regels voor het harnachement en de hulpmiddelen voor het online proeven beoordelen zijn 

hetzelfde als in het wedstrijdreglement dressuur. Het paard hoeft niet te worden ingevlochten, maar 

moet wel netjes verzorgd zijn. Voor het gebruik van hulpmiddelen en beenbescherming tijdens de 

proef geldt het wedstrijdreglement dressuur. 

Het rijden in wedstrijdtenue is niet verplicht maar wel toegestaan. 

 

Wanneer je niet in wedstrijdtenue rijdt geldt het volgende: 

• Een veiligheidscap welke voldoet aan de voor de paardensport geldende veiligheidsnorm 

• Een paar rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijkkleurige, gladleren/gladde 

kunstleren chaps. 

• Een rijbroek. 

• Aangesloten bovenkleding (om de beoordeling van houding en zit mogelijk te maken). 

• Haren gevlochten en/of vastgemaakt in een knot (veiligheid). 

• Een bodyprotector is toegestaan. 

• Wanneer handschoenen verplicht zijn volgens de richtlijnen RIVM dan zijn deze tijdens het 

rijden ook verplicht. 

 

UPLOADEN VIDEO 

De video dient te worden geupload middels google drive. Hierna dient deze verzonden te worden 

naar commissiegebruik@gmail.com. Zorg dat je video open staat, zodat wij hem ook kunnen delen 

met de jury die beoordeeld. 

 

BEOORDELING 

De proef wordt beoordeeld door 1 jurylid. Je protocol voorzien van feedback wordt na het online 

event beschikbaar. Je ontvangt hem per mail retour van de commissie gebruik. 

 

mailto:commissiegebruik@gmail.com

