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Voorwaarden / handleiding tbv organisaties 
selectiewedstrijden indoorseizoen 2020-2021 

 
Om een goede uitslagverwerking tot stand te brengen hanteren wij voor alle 
deelnemende verenigingen dezelfde procedure m.b.t. concoursprogramma3.5 
Deze procedure is gemaakt aan de hand van het werkproces zoals dat in 
Concours3.5 gebruikelijk is. 
Door uw wedstrijd aan te melden als selectiewedstrijd conformeert u zich met 
onderstaande werkomschrijving. 
 

 
 In het online KNHS-vraagprogramma vinkt u aan dat uw wedstrijd een  
    selectiewedstrijd is.  
 De laatse datum waarop een selectiewedstrijd kan worden georganiseerd is  
     zaterdag 27 februari 2021 
 MDO verwerkt m.b.t. de selectie uitsluitend uitslagen van wedstrijden die op  
    de KNHS wedstrijdkalender als selectiewedstrijd staan aangemerkt. 
 De organisatie plaatst zowel de start- als uitslagenlijsten op de KNHS 
    wedstrijdkalender (uploaden kan rechtstreeks vanuit concours3.5) 
 Deelnemers schrijven online in via “MIJN KNHS”. 
 Deelnemers vinken bij inschrijving “selectiewedstrijd” aan om kenbaar te  
    maken dat zij voor de selectieprocedure in aanmerking willen komen. 
 (SEL) dient achter de namen van de selectiedeelnemers te blijven staan in 
    concours 3.5, zowel in het programma zelf, als op de start- en  
    uitslagenlijsten. 
 Organisaties mogen niet uit eigen beweging alle deelnemers op “selectie”  
 zetten, dit gaat uitsluitend op initiatief c.q. inschrijving van de deelnemers. 
 Elke wedstrijd wordt verwerkt met het programma Concours3.5.  
 Wedstrijden die met enig ander programma dan concours3.5 worden 

verwerkt worden niet in behandeling genomen. 
 Binnen concoursprogramma wordt gewerkt met rubriek ID’s.  
 De organisatie downloadt 3 bestanden vanuit het vraagprogramma en leest  
     deze alle 3 in concours3.5 in. Het gaat hier om de volgende bestanden: 
     A: wedstrijdrubrieken  B: Inschrijvingen concours3.5 C: Inschrijvingen (CSV) 
     

 
 
 Bij handmatige inschrijvingen moet ook het mailadres van de deelnemer 
     worden ingevoerd 
 Aanmelding Hobby (impuls): alle spansoorten worden onder hun eigen  
    categorie ingeschreven bv. Enkelspan pony = cat. A, net zoals bij de 
    startpashouders.  



De klasse waarin gereden wordt is voor zowel dressuur als puntenproef de 
klasse BB, deze starts dingen niet mee naar een selectie. 

 Dressuur: Alle rubrieken (klassen/categorieën/ 1e én 2e proef) die door  
     hetzelfde jurylid worden beoordeeld komen samen in één rooster. 
 Vaardigheid/Puntenproef: Alle rubrieken (klassen/categorieën/1e en 2e  

parcours) die door hetzelfde jurylid worden beoordeeld komen samen in één  
rooster. 
NB! Wanneer 2 parcoursen worden verreden dient men vóóraf in het 
concoursprogramma aan te geven welke rubrieken 1e resp. 2e parcours zijn. 
Let op dat alle deelnemers die 1 parcours starten in de 1e parcoursrubrieken 
terechtkomen aangezien uitsluitend de 1e parcoursen in de 
selectieberekening worden meegenomen. 

 Praktijkvoorbeeld m.b.t. bovenstaande werkomschrijving: 
Rooster nr. 1 Jury dhr. X ”ochtendprogramma” dressuur pony’s + paarden 
enkel en tweespan klassen B en L. 
Rooster nr. 2 Jury dhr. Y “tussen de middag programma” puntenproef alle 
klassen en spansoorten. 
Rooster nr. 3 Jury mw. Z “middagprogramma” dressuur pony’s + paarden 
enkel en tweespan klassen M, Z en ZZ 
Een wedstrijdadministratie zal hierdoor ten hoogste uit 3 roosters per 
wedstrijddag bestaan. 

 Uiterlijk de dag na de wedstrijd moet het complete “DAT” bestand van de 
   wedstrijd verstuurd worden naar: wedstrijden@mendistrictoost.nl  daarnaast 
    moeten de uitslagen volgens de gebruikelijke procedure aan de KNHS worden 
  verzonden. 
 Wanneer het “DAT” bestand niet correct wordt aangeleverd wordt dit ter 
  correctie aan de organisatie geretourneerd. Het gecorrigeerde “DAT” bestand 
  moet uiterlijk de eerstvolgende vrijdag na de wedstrijd weer worden  
 aangeboden aan wedstrijden@mendistrictoost.nl  

 
 Indien een wedstrijdorganisatie niet voldoet aan:  
  Uiterlijk de dag na de wedstrijd aanleveren van uitslagen dmv een DAT-
 bestand óf bij incorrect aanleveren uiterlijk de eerste vrijdag na de wedstrijd 
 18:00 een gecorrigeerd bestand aanleveren, dan vervalt deze wedstrijd voor 

     de selectieberekening, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij organisatie  
     van betreffende wedstrijd.        
 

 Indien u m.b.t. het werken met het concoursprogramma ondersteuning nodig 
 hebt kunt u contact met mij opnemen. Doet u dit ruim vóór u aan uw  

wedstrijdadministratie begint zodat er voldoende tijd en ruimte is om u waar  
nodig optimaal te kunnen helpen met het werken met Concours3.5, waardoor  
u op de door u georganiseerde wedstrijd goed beslagen ten ijs kunt komen. 

 
 

Ik hoop op een prettige samenwerking en zie uw DAT-bestand(en) komend seizoen 
met vertrouwen tegemoet. 
 
Vriendelijke groet, 
Mirjam van Soest-Weerheim 
 


