
Wedstrijdkalender Subtop 

Twee keer per jaar kunnen de aanvragen voor de Subtopkalender gedaan worden, begin Oktober en 

begin maart worden de organisaties gemaild dat de aanvragen ingediend kunnen worden. 

De aanvragen kunnen ingediend worden in Mijn KNHS. 

(https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index) 

Ga naar de wedstrijdkalender in Mijn KNHS, zet het filter op de juiste datum en vermeld Subtop in de 

zoekfunctie en haal de wedstrijden naar voren welke zijn aangevraagd. Kies de week waarin je als 

organisatie graag een wedstrijd wilt organiseren, zo zie je dat alle aanvragen die al zijn gedaan in die 

week naar voren komen. (Zie de filter en het printscreen) 

 

Om de verspreiding van de Subtop wedstrijden zo goed mogelijk te houden willen we jullie vragen op 

met onderstaande punten nog wel rekening te houden. 

- Binnen een straal van 65km 1 wedstrijd 

- Niet meer dan twee wedstrijden op 1 dag 

- Tijdens de selectie weekenden  geen andere wedstrijden 

- Verspreiding over het land per week. 

- Bij meer dan 6 wedstrijden in een week zal de bezetting per wedstrijd erg laag worden 

https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index


Als je “kaart” aan vinkt, zie je de wedstrijden in die week vermeld op de kaart van Nederland. Hier 

kun je een goed beeld krijgen van de verdeling, dit zijn natuurlijk wedstrijden verdeeld over de 

periode  die je hebt aangegeven bij de filter. 

 

Jullie wedstrijd op de kalender plaatsen 

Ga naar www.mijnknhs.nl en klik op Mijn Organisatie  Mijn Wedstrijden 

 

Via  kan de aanvraag gedaan worden. 

Volg de 5 stappen om de aanvraag in te dienen. 

Stap1: 

Evenementnaam: vermeld hierin altijd “Subtop” 3 

Begin en einddatum vermelden van de wedstrijd 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mijnknhs.nl/


Stap 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: 

 

Stap 4: 

Voer hier eventuele opmerkingen over de wedstrijd in. 



Stap5: 

Hier kunnen de rubrieken die jullie graag willen uitschrijven, voor de Subtop mogen uitgeschreven 

worden de klasse: 

-  ZZ-Zwaar 

- Lichte Tour 

- Zware Tour 

- Young Riders 

- Junioren 

 

Klik na het voltooien van stap 5 op verstuur. En daarna kan de keuze gemaakt worden indienen & 

nieuw mocht u meerdere aanvragen willen indienen of de knop indienen mocht dit de enige zijn. 

 

In de periode (outdoor kalender) van oktober tot 1 december zal er per email meerdere keren een 

totaal overzicht verstuurd worden, hierop zal ook door ons aangegeven worden als er nog 

knelpunten zitten. 

Voor de indoor kalender zal dit van maart tot 1 juni zijn. 



Aanvragen na de sluitingsdatum van de kalender worden naar aanleiding van de punten op pagina 1 

wel of niet toegevoegd aan de kalender. 

 

 

 

 


