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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

DRESSUUR:  U25 / young riders / junioren / children / pony’s  

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het A – en / of B kader: 8 

A kader: 

 Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden op 

minimaal 3 wedstrijden¹, waarvan minimaal één op een CDI U25, Y, J, Ch, P, een score 

van 71% te behalen in de: 

 U25: GP 16-25 en/of GP Senioren 

 Y, J, Ch. P: Landenproef 

B kader: 

 Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden op 

minimaal 3 wedstrijden¹, waarvan minimaal één op een CDI U25, Y, J, Ch, P, een score 

van 69% te behalen in de: 

  U25: GP 16-25 en/of GP Senioren 

 Y, J, Ch. P: Landenproef 

¹) wedstrijden 

 Young riders, junioren, children, pony wedstrijden: de officiële FEI “Landenproef” 

Deze proef dient te worden verreden op door de KNHS aangewezen “wedstrijden voor kadervorming” (met 

minimaal één gekwalificeerd Grand Prix jurylid en twee Lichte Tour juryleden, waarvan eventueel één op de lange 

zijde mag plaatsnemen) en / of op internationale CDI(O) Y, J, Ch, P , waar de combinatie door de KNHS naar 

wordt uitgezonden. De door de bondscoach aangewezen observatiewedstrijden komen voor kadervorming in 

aanmerking mits voldaan is aan de hierboven omschreven criteria. 

 U25: de officiële FEI Grand Prix 16 - 25; 

Deze proef dient te worden verreden op door de KNHS aangewezen “wedstrijden voor kadervorming” (met 

minimaal drie gekwalificeerde Grand Prix juryleden, waarvan één met een FEI 3*, 4*, 5* status, waarvan 

eventueel één op de lange zijde mag plaatsnemen), een internationaal verreden Grand Prix 16 - 25 op een 

officieel FEI evenement. Naast de bovengenoemde proef telt ook de Grand Prix (kadervormingswedstrijden en 

internationale FEI evenementen – CDI(O)’s) mee. De door de bondscoach aangewezen observatiewedstrijden 

komen voor kadervorming in aanmerking mits voldaan is aan de hierboven omschreven criteria. 

Op het moment dat een combinatie opgenomen wordt in het Olympisch- of B kader dressuur 

senioren wordt deze combinatie uitgesloten van het U25 kader. 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

 Observatiewedstrijden; deelname aan de zgn. ‘landenproef’: 

o CDI U25, Y, J, CH, P 

 Nieuw en Sint Joosland 10 – 14 april U25, Y, J, Ch, P 

 NK    24 – 26 mei U25, Y, J, Ch, P 

 Exloo   27 – 30 juni U25, Y, J, Ch, P 

 Overige door de bondscoach aan te wijzen CDI(O)’s U25, Y, J, CH, P 

Prestaties KNHS 

 Internationaal Kampioenschap. 

 De KNHS zal voor deelname aan het Internationale Kampioenschap de volgende onkosten 

voor haar rekening nemen:  

 Kilometervergoeding van € 0,75 voor een paardenvrachtwagen (gerekend vanaf 

Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming.  

 Tegemoetkoming in de onkosten  van maximaal € 500,=.  

 

 

 

http://www.viamichelin.nl/
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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

Teamkleding 

 Het door de KNHS beschikbaar gestelde kledingpakket bestaat uit: 

“voortraject”: 

 Eén blauwe “leen” (dressuur)frack met oranje kraag bij uitzending naar het IK (U25, yr, 

jr) 

 Eén blauwe “leen” rijjas met oranje kraag bij uitzending naar het IK (ch, po) 

 Twee zadeldekjes plus één zadeldekje en één zomerdeken bij uitzending naar het IK 

 Eén jack, één vest, drie poloshirts, één pet, één paar sokken 

 Eén jack, één vest, drie poloshirts, één pet, één paar sokken (voor één groom bij 

uitzending naar het IK) 

De teamkleding wordt éénmalig verstrekt. Bij “verlies” is de deelnemer zelf verantwoordelijk om 

de “verloren” teamkleding aan te kopen. 

 


