
  

Reglement CHIO Zuid-Holland Cup dressuur 2023 Pagina 1 
 

REGLEMENT CHIO ZUID-HOLLAND CUP DRESSUUR 2023 
 
Selectiewedstrijden - zondag 28 & maandag 29 mei 2023 (Pinksterweekend) 
Finale – woensdag 21 juni 2023 (tijdens CHIO Rotterdam) 
 
Stichting CHIO Rotterdam organiseert in samenwerking met de 
Rotterdamsche Manège en de KNHS Regio Zuid-Holland een 
dressuurcompetitie voor equipes van verenigingen uit de regio Zuid-Holland. 
 
De wedstrijden zijn voor equipes van vier ruiters, waarvan twee ruiters een 
M-proef (M1 en/of M2) en twee ruiters een Z-proef (Z1 / Z2 en/of ZZ-Licht) 
rijden. 
 
De competitie bestaat uit een eerste selectie ronde en een finale. 
 
Deelnemers 
Een equipe kan uit minimaal drie en maximaal vier verschillende 
combinaties zijn samengesteld. Men kan slechts voor één vereniging 
deelnemen, waarbij de vereniging die op de startpas staat vermeld als de 
eigen vereniging geldt. 
 
Een equipe mag bij de finale anders zijn samengesteld dan bij de eerste 
selectie ronde, mits alle equipeleden lid zijn van de betreffende vereniging 
en alle deelnemende combinaties in de betreffende klasse startgerechtigd 
zijn. 
 
De in de eerste selectie ronde behaalde resultaten komen voor 
puntenregistratie in aanmerking. In de finale kunnen geen winstpunten 
worden behaald. 
 
Inschrijvingen 
Verenigingen welke willen deelnemen aan de CHIO Zuid-Holland Cup 
dressuur, kunnen vanaf 1 april de intentieverklaring sturen, maar dienen vóór 
zondag 7 mei 10 uur a.s. hun deelname te bevestigen via het 
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inschrijfformulier. Zowel intentieverklaring als inschrijfformulier mailen naar 
d.dessing@knhszuidholland.nl . 
 
De inschrijving wordt pas geaccepteerd wanneer het inschrijfgeld volledig is 
bijgeschreven op rekening no.  NL 92 RABO 03 65 93 44 88 t.n.v. KNHS Regio 
Zuid-Holland o.v.v. Verenigingsnaam en selectie CHIO Zuid-Holland cup. 
Indien het maximum van 40 verenigingen eerder is bereikt, komen de 
volgende verenigingen op een reservelijst. Verenigingen ontvangen bericht 
indien zij op de wachtlijst worden geplaatst. Bij inschrijving kan een voorkeur 
worden aangegeven voor het starten op zondag of maandag.  
Verenigingen kunnen zich dus al vroeg aanmelden voor deelname en pas 
later, doch uiterlijk vóór de sluitingsdatum, de deelnemende combinaties 
doorgeven. 
 
Sluitingsdatum voor de inschrijvingen 
Inschrijven geschiedt door het opsturen van het ingevulde CHIO-
aanmeldingsformulier per vereniging met de namen en 
combinatienummers van de ruiters en paarden door te geven vóór zondag 
7 mei – 10.00 uur te sturen naar d.dessing@knhszuidholland.nl 
 
Eerste selectie ronde 
Datum: zondag 28 en maandag 29 mei 2023 
Plaats: Terreinen van de Rotterdamsche Manège en CHIO Rotterdam, 
Kralingseweg 120. 
 
Maximum 40 deelnemende verenigingen 
Indien zich meer dan 40 verenigingen aanmelden, is de volgorde van 
inschrijving doorslaggevend. 
Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen zal de helft van de 
equipes op zondag en de helft op maandag rijden. Bij de inschrijving kan 
men een voorkeur voor zondag of maandag opgeven, waarmee bij het 
maken van de startlijst zo veel mogelijk rekening zal worden gehouden. De 
gehele equipe neemt deel op dezelfde dag. 
Iedere deelnemer rijdt 1 proef. De in deze eerste selectie ronde behaalde 
resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking.  
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De proeven op zondag en maandag worden per klasse door dezelfde 
juryleden beoordeeld.  
 
Te verrijden proeven tijdens de selectie en finale 
Klasse M1 proef 30, klasse M2 proef 34, klasse Z1 proef 38, klasse Z2 proef 42 en 
klasse ZZ-Licht proef 46.  
 
Er wordt een uitslag per vereniging gemaakt. Hiervoor wordt per verreden 
proef het behaalde percentage berekend. Vervolgens worden de drie 
hoogste percentages per equipe bij elkaar opgeteld. Dit totaalpercentage 
bepaalt het resultaat, het laagste percentage is het wegstreepresultaat. De 
einduitslag wordt op maandag na de wedstrijd bekend gemaakt. Per ring 
zullen ook individuele uitslagen bekend worden gemaakt en prijzen worden 
uitgereikt. 
 
De drie verenigingen met het beste resultaat in de eerste selectie ronde 
kwalificeren zich voor de finale op woensdag 21 juni 2023 tijdens het CHIO 
Rotterdam. 
 
Inschrijfgeld: € 60,- per vereniging. 
 
Prijzen:   
Op maandag 29 mei, aan het einde van de twee selectiedagen, zal er een 
prijsuitreiking plaatsvinden in de Jockey Club. Hier ontvangen alle verreden 
rubrieken een prijs; 1 op 4 gestarte deelnemers per klasse.   
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Finale 
Datum: woensdag 21 Juni 2023 
Plaats: CHIO Rotterdam 
 
Voor de drie beste verenigingen na de eerste selectie ronde, waarbij weer 
twee ruiters een M-proef en twee ruiters een Z-proef rijden. 
Er wordt weer uitsluitend een uitslag per vereniging gemaakt, die op 
dezelfde wijze als voor de eerste selectie ronde wordt berekend. 
Voor de einduitslag wordt het resultaat van de eerste selectie ronde niet 
meegerekend. 
 
Inschrijfgeld: Geen 
Deelnemerskaarten: worden afgegeven tijdens de bekendmaking van de 
teams welke doorgaan naar de finale. 
Prijzen: (totaal € 1.200,-) €  500,-, € 400,-, € 300,- per vereniging  
“CHIO Zuid-Holland Cup Wisselbeker” voor de winnende vereniging.  
Deze beker kan niet definitief worden gewonnen. 
De behaalde resultaten in de finale komen niet voor winst/-
verliespuntenregistratie in aanmerking.   
 
Voor nadere informatie: 
KNHS Regio Zuid Holland – Diana Dessing | d.dessing@knhszuidholland.nl | 
0634876878 
CHIO Rotterdam via www.chio.nl 
Annemiek van der Vorm | avandervorm@chio.nl | 06 28 57 45 61 


