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BIJLAGE 

ENDURANCE :  senioren 

 

Kadercriteria 

Om definitief te worden opgenomen in het A- of B- kader (ook bij herkwalificatie) is de 

deelnemer verplicht: 

 Fit to compete te zijn, evenals de paarden   

 Naar oordeel van de bondscoach topsport te kunnen bedrijven; hiervoor kan het 

advies van de teamveterinair worden ingewonnen over de mogelijkheden van het 

paard om op topniveau te presteren. 

Daarnaast dient de deelnemer voor opname in het kader aan de volgende kwalificatie-eisen te 

voldoen: 

A -kader 

Ruiters: 

- Ruiters dienen als bijlage van deze overeenkomst schriftelijk te bevestigen dat zij de 

beschikking hebben over een paard dat voldoet aan de eisen om naar het WK toe te 

werken 

- Ruiters hebben 5 kwalificaties behaald op een CEI2* of hoger 

o Tenminste één van deze wedstrijden is als combinatie een goed uitgereden CEI3* 

160km met een minimale snelheid van 16 km/uur en binnen 24 maanden van de 

nominatieve inschrijvingsdatum van het FEI Kampioenschap. 

o Tenminste één van deze wedstrijden is een representatieve (minstens 30 

deelnemers voor CEI2* / minstens 15 deelnemers voor CEI3*) goed uitgereden 

wedstrijd met een gemiddelde snelheid van tenminste 85% van de snelheid van 

de winnaar.  

Paarden: 

- Paarden hebben 3 kwalificaties behaald op een CEI2* of hoger 

o Tenminste één van deze wedstrijden is als combinatie een goed uitgereden CEI3* 

160km met een minimale snelheid van 16 km/uur en binnen 24 maanden van de 

nominatieve inschrijvingsdatum van het FEI Kampioenschap. 

Voor de jaarlijkse herkwalificatie: 

- Als combinatie 1 x CEI3* 160km wedstrijd goed uitrijden met een gemiddelde snelheid 

van tenminste 16 km/uur of 

- Als combinatie het NK 160km goed uitrijden met een gemiddelde snelheid van tenminste 

90% van de snelheid van de winnaar of 

- Als combinatie deelnemen aan het internationaal kampioenschap  

(Om in het huidige A- kader opgenomen te blijven dient voor 1 januari 2019 aan de her-

kwalificatienorm te worden voldaan / Indien niet als combinatie voor 1 januari 2019 aan 

de herkwalificatie wordt voldaan, valt de combinatie terug naar het B kader, op 

voorwaarde dat aan de criteria voor het B-kader is voldaan) 

B –kader  

Ruiters: 
- Ruiters dienen als bijlage van deze overeenkomst schriftelijk te bevestigen dat zij de 

beschikking hebben over een paard dat voldoet aan de eisen om naar het WK toe te 
werken 
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- Ruiters hebben 3 kwalificaties behaald op een CEI2* of hoger (waarvan een binnen de 

afgelopen 12 maanden aan tenminste 16km/uur)) of 

- Een young rider, opgenomen in het A- kader die vanwege de leeftijd bij de senioren wordt 

opgenomen, wordt als combinatie tot 1 januari 2019 in het B- kader opgenomen. 

 

 

 

 

Paarden: 

- Paarden hebben 1 kwalificatie behaald door het goed uitrijden van een CEI2* of hoger 

(binnen de afgelopen 12 maanden) 

Voor de jaarlijkse herkwalificatie:  

- Als combinatie in 2017 1 x CEI2*/3* representatieve wedstrijd (minstens 30 deelnemers 

voor CEI2*/ minstens 15 deelnemers voor CEI3*) goed uitrijden of 

- Als combinatie het CEI2*/3* Ermelo goed uitrijden met een gemiddelde snelheid van 

tenminste 90% van de snelheid van de winnaar 

(Om in het huidige B- kader opgenomen te blijven dient voor 1 januari 2019 aan de her-

kwalificatienorm te worden voldaan) 

 

De bondscoach kan op ieder zelf gekozen moment bepalen welke combinaties voldoende 

vormbehoud hebben getoond (in een minimale afstand van 120km) om opgenomen te blijven in een 

kader. Mocht de bondscoach van mening zijn dat een combinatie niet voldoende vormbehoud heeft 

getoond, dan kan deze combinatie per direct uit het kader geplaatst worden. 
 
*Goed uitgereden =  (FEI Rules Endurance art 800.4) after successfully completing all final Veterinary Inspections and 
medication control as well as other protocols in place for the safety of the Horse and Athlete under these Rules, the FEI General 
Regulations or the FEI Veterinary Regulations or any other FEI Rules and Regulations 

 

 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

WEG Tryon, senioren   - 12 september 2018 

De combinatie dient in afstemming met de KNHS bondscoach deel te nemen aan de 

observatiewedstrijden*: 

- CEI**      Haderup (DEN)  - 17 maart 2018 

- CEI**/*** NK Ermelo  - 10-12 mei 2018 (verplicht) 

De combinatie dient in het jaar van het Internationaal Kampioenschap deel te nemen aan de  

observatiewedstrijden bepaald door de bondscoach. 

De combinatie dient te voldoen aan de FEI eisen: ‘Qualification procedure & certificates of 

capability’ zoals opgenomen in de FEI Rules for Endurance Events 9th edition, effective 1. 

August 2014, art 816.  

 

Tevens dient het betreffend paard twee maal gekeurd te zijn door de teamveterinair. 

*onder  voorbehoud 
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Prestaties KNHS 

Internationaal Kampioenschap. 

 De uit te keren (gewonnen) prijzengelden door de wedstrijdgevende organisatie komen 

ten goede aan de deelnemer. Indien er prijzengeld (volgens het FEI vraagprogramma) 

wordt uitgekeerd aan de gefinishte teamleden zal het (team)prijzengeld van de “gefinishte 

teamleden” gelijk verdeeld worden onder de gestarte teamleden. 

 De KNHS zal voor deelname aan het Internationale Kampioenschap de volgende 

onkosten voor haar rekening nemen:  

 Inschrijfgeld voor het deelnemende paard. 

 MCP kosten voor het deelnemende paard. 

 Als de KNHS, op advies van de bondscoach, hotelaccommodatie voor het 

Nederlandse Team reserveert en deze kosten niet door de organisatie worden 

vergoed zullen deze kosten worden doorbelast aan de deelnemer. 

 

Teamkleding 

 Het door de KNHS beschikbaar gestelde kledingpakket bestaat uit: 

Internationaal Kampioenschap: 

 Eén jack, één vest, twee poloshirts, één cap, één paar sokken 

 Eén zomerdeken 

 Eén jack, één vest, twee poloshirts, één cap, één paar sokken voor drie 

grooms bij uitzending naar het Internationaal Kampioenschap)  

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

om de “verloren” teamkleding aan de te kopen. 
 


