
 

 

 

 

 

 

 

 Evenementen in April 

 Vereniging nieuws  

 Bakbezetting 
 
*Deze informatie kunt u tevens op de website van het HCE vinden. Gedurende de zomermaanden wordt 
overwegend gebruik gemaakt van de buitenbanen.  
 

Structureel gebruik: 
  

Dins- en donderdag                   Lessen Ina Beuving 

Dins- en donderdag                JSP lessen Floor Vos op 2, 4 en 11 april 

Donderdag    Proefgerichte training Floor Vos op 11 april 

Woensdag      Springwedstrijden op 3, 10, 17 en 24 april                              

 

Datum:        Evenementen april:       
Donderdag 4 april      Dressuurwedstrijd 

Zaterdag 6 april      Training op de Telgangbaan 

Dinsdag 9 april      Ibop 

Zaterdag 13 april      Basis (Dressuur)wedstrijd 

Zondag 14 april Subtop wedstrijd 

Donderdag 18 april Dressuurwedstrijd 

Zondag 28 en maandag 29 april Koningsconcours 

 

( Dressuur en JSP) lessen Ina Beuving en Floor Vos en springlessen Marleen Meijer:                              

Zie informatie in eerdere nieuwsbrieven. De data van de lessen vindt u hierboven en in het 

schema onderaan de nieuwsbrief.  

 

 

Nieuwsbrief: April 2019 



 

 

Dressuurwedstrijd op donderdag 4 en 18 april en zaterdag 13 april 

Op donderdag 4 en 18 april en zaterdag 13 april worden er wedstrijden verreden van B t/m ZZL. 

Hieronder vindt u wat algemene informatie m.b.t. uitleg promotieregeling: 

Tijdens een dressuurwedstrijd rij je een dressuurproef. Terwijl jij je proef rijdt geeft de jury een 

cijfer voor ieder onderdeel uit de proef, maar ook voor algemene zaken zoals je houding en zit. De 

punten variëren van een 0 (niet uitgevoerd) tot een 10 (uitmuntend). Sinds 1 april 2016 mag de 

jury ook halve punten geven, bijvoorbeeld een 7,5. 

Na afloop van je proef worden alle punten opgeteld. Bij een bepaalde score haal je één of meer 

winstpunten. Heb je voldoende winstpunten, dan mag je promoveren naar de volgende klasse. In 

de klassen B t/m M2 mag dat met 10 winstpunten en moet het bij 30 winstpunten (onderaan de 

pagina staat meer informatie over promoveren en flexibel starten). In hogere klassen geldt een 

iets andere regeling, kijk in het disciplinereglement dressuur voor alle details. 

Wanneer haal je een winstpunt bij dressuur? 

Hieronder staat een rekenvoorbeeld voor de klassen B t/m M2. In deze klassen kunnen maximaal 

300 punten worden behaald (vanaf de klasse Z kun je meer punten halen en zijn de 

puntenaantallen bij de genoemde percentages dus anders).  

 

Puntentotaal Percentage Aantal winstpunten 

210 punten of hoger  70% of hoger 3 winstpunten 

Van 195 tot 210 punten 65 – 70% 2  winstpunten 

Van 180 tot 195 punten 60 – 65% 1 winstpunt 

Van 150 tot 180 punten 50 – 60% Geen winst- of verliespunten 

Kun je verliespunten halen bij dressuur?                                                                                                                    

Ging je proef niet zo goed, dan kan dat een verliespunt opleveren. Verliespunten worden in 

mindering gebracht op eventuele winstpunten die al eerder zijn behaald. Zijn er geen winstpunten 

meer, dan worden de verliespunten minpunten. Bij een stand van -10 volgt degradatie naar de 

lagere klasse. In die lagere klasse begin je vervolgens weer met een schone lei. Begin je net met 

dressuurwedstrijden? Maak je dan geen zorgen. In de klasse B worden namelijk geen 

verliespunten geregistreerd. In de L1 wel, maar dan tot de stand L1+0. Je kunt dus niet degraderen 

uit de klasse L1. 

 

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur/regels-en-reglementen-dressuur/disciplinereglement-dressuur/


 

 

Percentage Aantal winstpunten 

45 tot 50% 1 verliespunt 

35 tot 45% 2 verliespunten 

35% of minder 3 verliespunten 

Hoeveel winst- of verliespunten heb ik?                                                                                                              

Wil je weten hoeveel winst- of verliespunten je hebt? Al je wedstrijdresultaten staan in Mijn KNHS. 

Daar kun je per wedstrijd zien welke punten je hebt gehaald en als hoeveelste je bent geëindigd 

(de klassering). Ook staan daar per wedstrijd je behaalde winst- of verliespunten. Let op: het kan 

tot 3 weken duren voordat je resultaten definitief zijn verwerkt. Heb je in de tussentijd voldoende 

winstpunten gehaald  en wil je promoveren, dan mag dat natuurlijk. Tip: de promotie-indicator in 

Mijn KNHS vertelt je of jij al mag promoveren! 

Hoe snel zijn mijn uitslagen bijgewerkt in Mijn KNHS?                                                                                       

De vereniging die de wedstrijd organiseert stuurt na afloop van de wedstrijd de uitslagen naar de 

KNHS. De KNHS controleert vervolgens of de uitslag klopt en of jij in de juiste klasse bent gestart. Is 

alles in orde, dan is de uitslag definitief en worden eventuele winst-of verliespunten bij- of 

afgeschreven. Je kunt dit proces volgen via Mijn KNHS.  

 

Promoveren en flexibel starten                                                                                                                               

In de klassen B t/m M2 mag je                                                                                                                    

promoveren als je 10 winstpunten                                                                                                                            

hebt gehaald en moet je promoveren                                                                                                                          

als je 30 winstpunten hebt.                                                                                                                                                 

In hogere klassen geldt een iets                                                                                                                              

andere regeling, kijk in het                                                                                                                   

disciplinereglement dressuur voor                                                                                                                                  

alle details.                                                                                                                                                                   

Nieuw sinds 1 april 2016 is de                                                                                                                                                           

mogelijkheid om flexibel te starten.                                                                                                                                           

Flexibel starten betekent dat als je                                                                                                                                        

promoveert je ook nog in de lagere                                                                                                                          

klasse mag starten totdat je 5 winstpunten in de hogere klasse hebt. Bij een stand van 5 

winstpunten in de hogere klasse is de promotie definitief en mag je niet meer in de lagere klasse 

starten.  

https://www.mijnknhs.nl/
https://www.knhs.nl/lidmaatschap/mijn-knhs/
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur/regels-en-reglementen-dressuur/disciplinereglement-dressuur/


 

 

Training op de Telgangbaan op zaterdag 6 april  

De IJslander vereniging houdt een training op de telgangbaan. Hieronder de beschrijving van de 

telgang van het IJslandse paard:  

De telgang of pasgang is een wijze van                                                                                                        
lopen voor vierpotige (of vierbenige) dieren                                                                                                       
waarbij de beide benen van één zijde en                                                                                                                    
daarna die van de andere zijde gelijktijdig                                                                                                          
verplaatst worden. Men noemt dit een                                                                                                              
laterale beweging. Voor kamelen en giraffen                                                                                                                
is de telgang normaal, soms komt het bij                                                                                                                 
paarden voor. Telgangers zijn dieren die bij                                                                                                                                  
het draven deze telgang uitvoeren. 

Voor Nederlandse dressuurpaarden geldt de telgang (in het Engels: amble) als een grote fout, als 
het getoond wordt in plaats van stap. De gang zelf zit erg gemakkelijk voor de ruiter - en vroeger 
richtte men er ook speciaal paarden voor af. Nog steeds zijn er paarden waarbij een aanleg voor 
telgang wordt gewaardeerd, en wel bij zogeheten gangenpaarden. Voorbeelden van 
gangenpaarden zijn de Paso Peruano, de Tennessee walking horse en de IJslander. Vaak lopen 
deze paarden in aan telgang verwante gangen. De tölt is zo'n gang waarvoor een telgangaanleg 
nodig is. Paarden met aangeleerde telgang werden bijvoorbeeld gebruikt voor vrouwelijke ruiters, 
in combinatie met het gebruik van een dameszadel (amazonezit). 

De langzame telgang wordt bijna bij geen enkel ras gewaardeerd. Schertsend wordt deze manier 
van bewegen in het Engels piggy pace, en in het Duits Schweinepass genoemd. In werkelijkheid 
zijn varkens en andere evenhoevigen echter ook dravers; deze naam is dus oneigenlijk. Wat bij 
sommige paardenrassen wel wordt gewaardeerd is de rentelgang (in het Engels: pace, Duits: Pass): 
Een goede rentelgang heeft een zweefmoment en een paard kan er behoorlijk hard in lopen. 
Paarden met telgangaanleg zijn vaak moeilijker te rijden dan paarden zonder die aanleg. Meer 
gangen maken het rijden gecompliceerder. Een paard met telgangaanleg dat verkeerd of te grof 
wordt gereden, kan bovendien erg makkelijk verstijven. 

 

IBOP op dinsdag 9 april                                                                                                                       

Dinsdag 9 april wordt een eendaagse IBOP test afgenomen voor KWPN merries. Vanaf 32 

maanden kan een merrie hieraan deelnemen. Het paard heeft hier een eigen ruiter die het paard 

voorstelt.  

Dressuurpaarden rijden een individuele dressuurproef,                                                                                            

daarna rijden de paarden in een groep van twee tot                                                                                                                    

vier combinaties in de baan. De jury vraagt de                                                                                                             

combinaties de basisgangen te tonen en om                                                                                                                  

tempowisselingen te rijden. Als paarden ouder zijn dan                                                                                                        

vier jaar, kan ook wijken voor de kuit worden gevraagd,                                                                                                                  

bij vijfjarigen en ouder moet schouderbinnenwaarts                                                                                                                

worden getoond.  De baan is bij deze Ibop 20 x 40 meter.                                                                                             

De jury kan een maximum van 100 punten geven,                                                                                                      

bij een score van 75 punten of meer, is de merrie geslaagd.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kameelachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giraffe_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dressuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paso_Peruano
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennessee_walking_horse
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJslander_(paard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6lt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amazonezit
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweefmoment&action=edit&redlink=1


 

 

IBOP voor springpaarden 

Bij de springpaarden geldt tijdens de IBOP, dat ze de basisgangen moeten tonen en ze moeten een 

aantal hindernissen springen. Ook hier wordt in een groepje gereden van twee tot vier 

leeftijdgenoten, dit in een baan van 20 x 50 meter. De jury geeft aanwijzingen en keurt de 

paarden, op de linker- en op de rechterhand. De volgende onderdelen worden gevraagd: 

                                      • stap: arbeidsstap, vrije stap aan de lange teugel 

                                      • draf (arbeidsdraf en middendraf), dravend over aantal grondbalken 

                                      • galop en tempowisselingen in galop 

                                      • uit draf een drafbalk en kruisje 

                                      • uit draf een lijntje met drafbalk,  

                                      • uit galop een kruisje of steilsprong en een oplopende oxer 

 

Hoogtes per leeftijd:  

3 jarig paard:   springt 80 tot 90 cm                                                                                                                                              

4 jarig paard:   springt 90 tot 100 cm 

5 jarig paard:   springt 100 tot 110 cm 

Paard ouder dan 5 jaar: afhankelijk van het africhtingsniveau wordt bepaald of de merrie   

hoger moet springen dan 110 cm.  

De jury kan een maximum van 100 punten geven, bij een score van 75 punten of meer, is de 

merrie geslaagd. 

 

Subtop wedstrijd op zondag 14 april 

De Subtop bestaat uit de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour (Prix St. Georges en Intermediaire I) en  

Zware Tour (Intermediaire A, 

Intermediaire B, Intermediaire II, Grand 

Prix en Grand Prix Speciaal).  

 Kortom: Tijdens deze wedstrijd op 

zondag 14 april, kunt u genieten van 

Dressuur op top niveau. Vele 

verschillende combinaties doen mee 

aan deze wedstijden. De wedstrijden 

worden gereden op de prachtige 

buitenbanen. U heeft volop de 

mogelijkheid om alles van dichtbij te 

aanschouwen!  

 



 

 

Koningsconcours op zondag 28 en maandag 29 april 

Tijdens het Koningsconcours worden dressuur- en springwedstrijden gehouden in de binnen hallen 

van het HCE. Het belooft een gezellig en leuk concours te worden voor iedereen die zich hiervoor 

aanmeldt. Opgeven kan op: hcewedstrijden@gmail.com  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vereniging- en stichting nieuws: 

Bakbezetting: 

Instructeur/Dagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Verenigingslessen 

Ina Beuving 

 19.00 – 21.00  19.00 – 20.30  

JSP lessen  

Floor Vos 

     

Floor Vos   

Specialisatielessen 

 Zie kalender 
op de site 
voor de data 
en tijden. 

 Zie kalender 
op de site 
voor de data 
en tijden. 

 

Springwedstrijden   ’s middags 
en ’s 
avonds 
beide 
bakken 

  

Mocht u er achter komen dat er iets ontbreekt in dit schema, dan wil ik u vragen om op deze mail 
te reageren. 

           

mailto:hcewedstrijden@gmail.com

