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Artikel 1 – Algemeen 

1.  De KNHS is verantwoordelijk voor de afvaardiging van de nationale Nederlandse stamboeken-ploeg 
bestaande uit paarden die bij een in Nederland gevestigd en erkend Nederlands stamboek staan 
ingeschreven en die uit zullen komen voor Nederland op het World Breeding Dressage Championship 
for Young Horses welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de FEI en de WBFSH.  

2.  KWPN is verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het selectie traject voor de afvaardiging van 
de nationale Nederlandse stamboeken-ploeg bestaande uit paarden die bij een in Nederland gevestigd 
en erkend Nederlands stamboek staan geregistreerd  en die uit zullen komen voor Nederland op het 
World Breeding Dressage Championship for Young Horses welke wordt georganiseerd onder auspiciën 
van de FEI en de WBFSH.  

3.  Deze bepalingen stellen de regels voor afvaardiging naar het World Breeding Dressage Championship 
for Young Horses.  

4.  De bepalingen zijn gebaseerd op de reglementen van de FEI en de bepalingen uit het 
vraagprogramma (schedules) van de FEI en de WBFSH betreffende het World Breeding Dressage 
Championship for Young Horses.  

5.  Naast deze bepalingen zijn de volgende KNHS reglementen van toepassing: Algemeen 
Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement dressuur, het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor 
het Paard en het Tuchtreglement. Tijdens de observatie proeven zijn de reglementen en bepalingen 
van de FEI die betrekking hebben op Young Horses van toepassing.  

 
Artikel 2 – Uitzending paarden welke als eerste geregistreerd zijn bij een in Nederland gevestigd 
stamboek erkend door de WBFSH (KWPN, KFPS & NRPS) voor deelname aan het World Breeding 
Dressage Championship for Young Horses (voor de zogenaamde quota plaatsen)  

1. Voor bepaling van de afvaardiging van de nationale Nederlandse stamboeken-ploeg wordt een traject 
van selectie gevolgd. De selectiecommissie jonge dressuurpaarden bepaalt de afvaardiging naar het 
World Breeding Dressage Championship for Young Horses.  

2. De selectiecommissie jonge dressuurpaarden bestaat uit deskundigen op het gebied van jonge 
paarden (zoals jurylid en trainers).  

3. De hoofddoelstelling van het selectiebeleid is dat op basis van de selectie momenten het sterkst 
mogelijke team per leeftijdscategorie wordt geselecteerd voor afvaardiging naar het World Breeding 
Dressage Championship for Young Horses. 

4. Aan het selectie traject voor het World Breeding Dressage Championship for Young Horses 2022 
kunnen volgens de eisen gesteld door de FEI paarden deelnemen die;  
 - in het jaar van het kampioenschap de leeftijd van vijf, zes of zeven jaar bereiken én  
- als eerste zijn geregistreerd in een in Nederland erkend en gevestigd stamboek én dat stamboek is 

aangesloten bij de WBFSH.  

5. Kwalificatie voor het selectie traject 2022 gaat middels het selectiemoment jonge dressuurpaarden 
2022.   

6. Via het instroom moment jonge dressuurpaarden 2022 gaan 15 vijfjarige paarden, 10 zes en 10 zeven 
jarige paarden door naar de eerste selectie/training. Vanuit de eerste selectie / training gaan de beste 
ca. 15 paarden per jaargang door naar de tweede selectie. Vanuit de tweede selectie gaan de beste 
ca. 10 paarden per jaargang door naar het trainingstraject en derde selectie. Na de derde selectie 
wordt per jaargang de afvaardiging naar het World Breeding Dressage Championship for Young 
Horses bekend gemaakt. Vanuit de derde selectie gaat de afvaardiging en twee reserves per jaargang 
door naar een extra proefgerichte training.   

7.  Paarden welke afgevaardigd zijn naar het World Breeding Dressage Championships for Young Horses 
in 2021 of behoren tot de beste 15 paarden van de PAVO cup 2021 of afgevaardigd worden vanuit het 
KFPS mogen direct instromen tijdens de 1e selectie/training. 
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8.  Voor deelname aan het selectie traject dienen de paarden per 1 april de volgende minimale stand 
hebben behaald of startgerechtigd zijn in de reguliere wedstrijdsport, in het kader van de corona 
maatregelen kan hiervan worden afgeweken; 
- 5-jarige paarden: L2  +10 / M startgerechtigd  
- 6-jarige paarden: M2 +10 / Z startgerechtigd 
- 7-jarige paarden: ZZ-Zwaar startgerechtigd 

9. Het instroom moment vindt plaats op; 
- 22 & 24  Maart 2022 
Tijdens het instroom moment wordt 1 proef verreden te weten de Preliminary Dressage Test van de FEI 
voor de betreffende jaargang. Deze proef wordt beoordeeld door de selectiecommissie jonge 
dressuurpaarden. 

10. Combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige startpas. Ruiterwissel is toegestaan mits is 
voldaan aan alle genoemde voorwaarden uit deze bepalingen.  

11.  De ca.15 vijfjarige paarden, 10 zes en 10 zeven jarige paarden die aangewezen worden voor de eerste 
selectie/training krijgen hiervoor een uitnodiging. Daarnaast worden de paarden genoemd onder punt 7 
voor de eerste selectie/training uitgenodigd.  

12. Tijdens de eerste selectie wordt er 1 proef gereden te weten de Preliminary Dressage Test van de FEI 
voor de betreffende jaargang en tevens vind er een individuele training plaats. De beste ca.15 paarden 
per jaargang worden uitgenodigd voor de tweede selectie.   

 13. Tijdens de tweede selectie wordt de Final Dressage Test van de FEI voor de betreffende jaargang 
verreden. De beste 10 paarden per jaargang worden uitgenodigd voor het trainingstraject en de derde 
selectie.   

 14. Tijdens het trainingstraject nemen de hiervoor aangewezen combinaties deel aan een proefgerichte 
training en rijden zij een proef tijdens een hiervoor aangewezen trainingswedstrijd. De tijdens het 
trainingstraject opgedane informatie wordt door de selectie commissie jonge dressuurpaarden 
meegenomen in de eindbeslissing na afloop van het derde selectie moment.  

 15. Tijdens het derde selectie moment wordt de Final Dressage Test voor jonge paarden voor de 
desbetreffende jaargang verreden. De selectiecommissie jonge dressuurpaarden bepaalt aan de hand 
van de verreden proef en de tijdens het trainingstraject opgedane informatie welke paarden worden 
afgevaardigd naar het World Breeding Dressage Championship for Young Horses. 

 16. Het aantal paarden dat wordt afgevaardigd wordt bepaald door de reglementen van de FEI en de 
bepalingen uit het vraagprogramma (schedules) van de FEI en de WBFSH betreffende het World 
Breeding Dressage Championship for Young Horses. 

 17. De definitieve afvaardiging naar het World Breeding Dressage Championship for Young Horses kan pas 
bepaald worden nadat de door de KWPN aan te wijzen veterinair de paarden “fit to compete” heeft 
bevonden en de paspoorten cq. vaccinatie historie in orde is bevonden.  

 18. Voor deelname aan het instroom moment en de eerste selectie/training is inschrijfgeld verschuldigd a € 
50,-. Voor deelname aan het wildcard instroom moment is een inschrijfgeld van  
€ 400,- verschuldigd.  

 
Artikel 3 – Controle op ongeoorloofde middelen 

Tijdens alle wedstrijden en observatie/trainingsmomenten in het kader van het bepalen van de 
afvaardiging naar de World Breeding Dressage Championships for Young Horses alsmede daarbuiten 
kunnen paarden worden onderzocht op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen, overeenkomstig 
de bepalingen in het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard van de KNHS. 

 
Artikel 4 – Onvoorzien 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het KWPN-bestuur. 
2. Het selecteren van deelnemers voor de wedstrijden is voorbehouden aan de selectiecommissie. 

De commissieleden motiveren de selectiekeuze aan de ruiters. De deelnemer/eigenaar is op de hoogte 
van en aanvaardt dat het inherent is aan het bedrijven van topsport dat door de commissieleden 
beslissingen worden genomen die er toe leiden dat een deelnemer/paard al dan niet buiten een selectie 
valt en accepteert dat deze beslissing(en) bindend is/zijn. Indien de commissieleden vanwege 
bijzondere omstandigheden afwezig zijn dan wordt er een (tijdelijke) vervanger aangewezen door het 
KWPN; 

3. Bij zeer uitzonderlijke kwaliteit van een paard kan de selectiecommissie besluiten om deze paarden 
later in het selectietraject in te laten stromen. Dit wildcard moment vindt plaats tijdens de derde selectie 
op 10 Augustus 2022. 

 
 
 


