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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

DRESSUUR:  senioren 

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het Olympisch – en / of B kader: 13 

Olympisch kader: 

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

3 wedstrijden een score van 72% te behalen in de Grand Prix¹, waarvan minimaal twee op een 

CDI 3* of hoger .  

B kader: 

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

3 wedstrijden een score van 70% te behalen in de Grand Prix¹, waarvan minimaal twee op een 

CDI 3* of hoger .  

¹Grand Prix: deze Grand Prix rubrieken 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) en / 

of op (internationale) FEI wedstrijden (CDI-W & CDI(O) 3* en hoger) waar de combinatie door de 

KNHS naar wordt uitgezonden. Optoming nationale kadervormingswedstrijden conform FEI 

reglement. 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

 Observatiewedstrijden (deelname aan alle onderdelen [GP, GPS, GPF) is verplicht – mits 

uitgeschreven en vermeld in het vraagprogramma).De nadruk zal liggen op de GP, met het oog 

op de teamklassering: 

o NK   24 – 26 mei 

o CHIO Geesteren 17 – 23 juni 

o Overige door de bondscoach aan te wijzen CDI(O)’s 4* & 5* 

Deelnemer 

 Aanwezigheid op het “KNHS Trainersplatform” wordt op prijs gesteld. 

Prestaties KNHS 

1. 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 naar de bestemming.  

 Tegemoetkoming in de onkosten  van maximaal € 2.000,=.  

2. FEI Nations Cup wedstrijden (Compiègne, Uggerhalne, Rotterdam, Falsterbo, Aachen, 

Hickstead – indien van toepassing). 

 De KNHS zal voor deelname (inclusief de eventueel meereizende reserve deelnemer) de 

volgende onkosten voor haar rekening nemen: 

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

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

 Boot-/tunnel-/brugkosten voor de wedstrijden Falsterbo & Hickstead (maximaal € 700) 

(indien van toepassing). Indien er voor gezamenlijk / gecombineerd transport wordt 

gekozen komt deze vergoeding te vervallen.  

3. Dagvergoeding voor promotionele doeleinden (op basis van beschikbaarheid). 

 Sport gerelateerde activiteiten: 

 Olympisch kader met paard: € 1.800 

 Olympisch kader zonder paard: € 1.200 

 B kader met paard: € 1.200 

 B kader zonder paard: € 600 

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

De bovenstaande bedragen zijn inclusief reiskostenvergoeding en BTW. Voor activiteiten 

minder dan 5 uur wordt 50% van de bovenstaande bedragen vergoed. 

4. De KNHS zal aan de ruiters / amazones die zijn opgenomen in het Olympische – en / of B 

kader (als combinatie) een tegemoetkoming in de trainingskosten verstrekken: 

 Olympisch kader: € 500,= per volledige kalendermaand 

 B kader: € 250,= per volledige kalendermaand 

Deze tegemoetkoming zal worden verstrekt in de maanden januari t/m juli. Om hiervoor in 

aanmerking te kunnen komen dient de KNHS (afdeling Topsport) een factuur te ontvangen 

plus een kopie van de factuur van de door de bondscoach geaccordeerde trainer. Alle extra 

trainingen / trainingskosten zijn voor eigen rekening. De bedragen zijn inclusief BTW. 

Teamkleding 

 De KNHS stelt voor de Olympische - & B kaderleden het onderstaande kledingpakket 

beschikbaar welke gedragen dient te worden volgens de KNHS Deelnemingsovereenkomst 

 Eén blauwe (dressuur)frack met oranje kraag 

 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) 

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

om de “verloren” teamkleding aan te kopen. 

 


