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Fryso Zadels Friese Paarden 
Pas De Deux - Kür op Muziek 

 
Voor het vijfde jaar wordt het NK Dressuur Gelderland georganiseerd op het KNHS Centrum in 

Ermelo. Alle klassen van de Dressuursubtop komen in actie, waaronder de Friese paarden.  

Het NK Dressuur biedt de Friese Paarden wederom de mogelijkheid om te rijden in het NK Stadion 

tijdens ‘Fryso Zadels Friese Paarden Dressuur’. Op donderdag 23 mei staat ook de Friese Paarden 

Dressuur ZZ-Zwaar, Lichte Tour & Zware Tour op het programma.  

Informatie 

Op zaterdagmiddag 25 mei wordt er in de hoofdpiste van het NK Dressuur Gelderland de Friese 

paarden Pas de Deux kür op muziek gereden. De Pas de Deux kan verreden worden in de klasse ZZ- 

Zwaar, Lichte Tour of Zware tour en wordt verreden in de laagste klasse van het team. Deze rubriek is 

alleen open gesteld voor Friese Paarden en de combinaties dienen startgerechtigd te zijn in de 

betreffende klasse. Het losrijden en de wedstrijd is op 

zand. Het is niet mogelijk om stallen te huren.  

Team 

Je maakt een team met een andere subtop ruiter, samen 

rijd je een Pas de Deux op Muziek in de laagste klasse van 

het team. Ieder team dient een naam te hebben. 

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.  

De te rijden kuren zijn als volgt: 

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

- Pas de Deux niveau Zware tour rijden Kür Grand Prix  

Let op: de proef dient uit het hoofd gereden te worden.  

Inschrijven 

Inschrijven kan vanaf woensdag 27 maart tot uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 via www.nk-dressuur.nl. 

Kosten voor deelname zijn € 40,- per team. De inschrijving sluit op vrijdag 17 mei 2019 of wanneer 

het maximale aantal deelnemers is bereikt. Iedereen die startgerechtigd is in de beschikbare klasse 

kan meedoen, er is geen selectie nodig.  

Prijzen per team 

- 1e Prijs € 150,-, 2e prijs € 100,-, 3e prijs € 75,-  

Voor de prijsuitreiking komen de beste drie teams te paard terug in de hoofdpiste.  

De wedstrijd vindt plaats bij een minimale inschrijving van zes teams.  

Locatie 
NK Dressuur Gelderland | De Beek 125, 3852 PL Ermelo  
info@nk-dressuur.nl  
Het sportsecretariaat is gesitueerd boven Brasserie de ruif. 
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