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Fryso Zadels Friese Paarden Pas De Deux Kür op Muziek 

Voor het vierde jaar wordt het NK Dressuur georganiseerd op het KNHS Centrum in Ermelo. 

Alle klasse van de Dressuursport komen in actie. Alleen de zwarte parel onder de dressuur 

paarden ontbreken nog. Om de Nederlandse dressuurliefhebber ook de kans te geven te 

genieten van deze prachtige paarden wordt er dit jaar tijdens het NK Dressuur Gelderland 

Fryso Zadels Friese Paarden Pas de Deux Kür op Muziek verreden. 

Wat wordt er gereden: 

De wedstrijd zal over 2 dagen verreden worden. Op donderdag 26 Juli de individuele proef 

(telt mee voor punten) en op zaterdag  28 juli de Pas de Deux op muziek. 

Wie kan er mee doen: 

Iedereen die op een Fries rijdt en startgerechtigd is in de klasse ZZ-Zwaar, Lichte Tour en 

Zware Tour. 

Hoe werkt het: 

Je maakt een team met een andere subtop ruiter. Beide rij je op donderdag een individuele 

proef op je eigen niveau. Samen maak je een Pas de Deux op Muziek voor zaterdag. De Pas 

De Deux rij je in de laagste klasse. 

Voorbeeld:  Een ZZ-zwaar ruiter vormt een duo met een Zware Tour ruiter dan wordt de Pas 

de Deux in de klasse  ZZ-zwaar verreden. De Pas De Deux moet de vaste onderdelen van de 

Kür bevatten.  

Pas de Deux niveau ZZ- Zwaar & Lichte tour rijden kür-young-riders-en-zz-zwaar   

Pas de Deux niveau Zware tour rijden Kür Grand Prix De proef dient uit het hoofd gereden 

te worden. Het losrijden en de wedstrijd is zand. Prijsuitreiking komen de beste 3 teams te 

paard. Het is niet mogelijk om stallen te huren. 

De uitslag: 

De uitslag wordt als volgt samengesteld het percentage van beide individuele proeven wordt 

opgeteld. De uitslag van de Pas de Deux telt 1,5 keer en wordt opgeteld bij het totaal van de 

individuele proeven. Het totaal geeft de uitslag. 

Voorbeeld: Ruiter 1 rijdt in de individuele proef een percentage van 67%. Ruiter 2 rijdt een 

percentage van 70% in de individuele proef. In de Pas de Deux op muziek rijden ze 69%. 

De berekening wordt dan 67% + 70% = 139% totaal van individuele proeven. 69% x 1,5 

=103,5 voor de Pas de Deux. 139% + 103,5 = 242,5 einduitslag. 

Inschrijven: 

Inschrijven kan via www.nk-dressuur.nl. Kosten voor deelname zijn €40,- per team 

Prijzen per team: 

1e Prijs € 400,-, 2e prijs € 300,-, 3e prijs €150,- 

De wedstrijd zal plaatsvinden bij een minimale inschrijving van 6 teams. 

http://www.nk-dressuur.nl/
https://www.knhs.nl/media/8956/kuer-grand-prix.pdf
http://www.nk-dressuur.nl/

