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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

ONDERGETEKENDEN: 
 
1. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) gevestigd en kantoorhoudende te Ermelo, te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de technisch directeur de heer A.M.J. van der Heijden, hierna nader 
te noemen: ‘KNHS’ 

 
En 
 
2. NAAM, wonende te POSTCODE en PLAATS aan ADRES, hierna nader te noemen: ‘deelnemer’ (NB: in geval 

van een minderjarige deelnemer dient de ouder/verzorger deze overeenkomst mee te tekenen, zie laatste 
pagina van deze overeenkomst) 

 
gezamenlijk verder te noemen: ‘partijen’,   

 
OVERWEGENDE DAT: 

 KNHS de deelnemer op wil nemen in het nationale kader; 

 De deelnemer graag in het kader opgenomen wil worden; 

 Partijen de afspraken die zij hebben gemaakt in deze overeenkomst wensen vast te leggen. 
 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1 - Gedragscode 
1. De deelnemer zal de ‘Gedragscode’/‘Code of Conduct’ (humaan en veterinair) zoals beschreven in de 

KNHS/FEI & NOC*NSF/IOC (indien van toepassing) reglementen naleven, alsmede de bepalingen welke 
worden vermeld in de vraagprogramma’s van de evenementen waaraan de deelnemer deelneemt. 

2. De deelnemer zal zich opstellen, als een ‘ambassadeur’ van de KNHS. De deelnemer verklaart zich te allen 
tijde (waaronder dus ook tijdens en rondom de kadertrainings- en wedstrijddagen) correct en fatsoenlijk te 
gedragen, opdat een positief beeld van de sport wordt overgebracht, ook ten opzichte van de KNHS, de 
andere deelnemers en/of KNHS sponsors. Als onbehoorlijk gedrag naar buiten toe geldt onder meer elk 
optreden, elke gedraging of uiting van de deelnemer in woord, geschrift of daad, die door de KNHS 
onaanvaardbaar wordt geacht en waardoor de belangen van de KNHS en/of haar sponsors en/of collega 
kaderleden worden geschaad, dan wel aan de sport in het algemeen afbreuk wordt gedaan. 

3. De deelnemer draagt door gedrag en uitlatingen bij aan een positief imago van de paardensport in het 
algemeen en van het Nederlands Team in het bijzonder.  

4. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar persoonlijke begeleidingsteam. 
5. De deelnemer is verplicht om handelingen achterwege te laten die betrekking hebben op het functioneren van 

zijn/haar paard(en) of henzelf wat betreft de fysieke en/of mentale conditie die in strijd zijn met ethische, 
gezondheids- en/of welzijnsnormen. 

6. De deelnemer zet zich volledig in voor het bereiken van de best mogelijke sportprestatie in het kader van het 
Nationale Team van de KNHS en het bewaren van een goede teamgeest hiervan. 

7. De deelnemer verbindt zich te houden aan de voorschriften van de bondscoach omtrent het verrichten van 
gedrag, trainingen e.d., alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde binnen het 
team. 

8. Woordvoering tegenover de pers dient -tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is- vooraf (inhoudelijk) 
afgestemd te worden met de persvoorlichter van de KNHS. Dit ook met het oog op een bijdrage aan een 
positief beeldvorming van de paardensport.  

 
Artikel 2 - Definities  
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
1. KNHS: Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie; 
2. FEI: Fédération Equestre International (Internationale Hippische Sportfederatie); 
3. NOC*NSF: Nationaal Olympisch Comite*Nationale Sportfederatie; 
4. IOC: International Olympic Committee; 
5. IPC: International Paralympic Committee; 
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6. NPC: Nationaal Paralympisch Comite; 
7. Wedstrijden: 

a. Nationale wedstrijd: wedstrijd die is opgenomen en goedgekeurd door de KNHS; 
b. Internationale wedstrijd: wedstrijd die is opgenomen en goedgekeurd door de FEI; 
c. Wereldbekerwedstrijd: wedstrijd die onderdeel uitmaakt van de FEI World Cup serie; 
d. Nations Cup (NC): een officiële landenwedstrijd met een FEI ‘O’ status. Deze kan deel uitmaken van 

een FEI Nations Cup serie; 
e. Internationale Kampioenschappen (IK): Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en 

Olympische en Paralympische Spelen; 
f. Observatiewedstrijd(en): deze nationale/internationale wedstrijd(en) heeft/hebben als doel om de 

prestaties van de Nederlandse deelnemers met elkaar te vergelijken (onder dezelfde en/of 
vergelijkbare omstandigheden) en/of ten opzichte van buitenlandse deelnemers. Deze wedstrijden zijn 
de door de bondscoach specifiek aangewezen Internationale FEI wedstrijden/Nationale KNHS 
wedstrijden tot de definitieve inschrijfdatum voor het Internationale Kampioenschap; 
Op het moment dat er een beperking bestaat op het aantal deelnemers aan een observatiewedstrijd 
hebben kaderleden (als combinatie) voorrang bij inschrijving en / of de door de bondscoach 
aangewezen combinaties die naar zijn/haar oordeel op dat moment nog in aanmerking kunnen komen 
voor deelname aan het Internationale Kampioenschap.  

8. Trainingen: voor kadercombinaties door en/of onder verantwoordelijkheid van de bondscoach (of aangestelde 
expert) sporttechnisch inhoudelijke en of meerdaagse kader en/of privé trainingen; 

9. High Performance Team (HPT): deze experts worden door NOC*NSF beschikbaar gesteld op voordracht van 
de bondscoach en/of teammanager met het doel de prestaties te verbeteren;  

10. Programma: topsport technische en topsport gerelateerde activiteiten ter voorbereiding op wedstrijden (art. 2, 
lid 7 & 8); 

11. Paard: zowel een paard als waar van toepassing een pony; 
12. Ruiter: zowel een ruiter als waar van toepassing amazone, menner, voltigeur; 
13. Deelnemer: een door de KNHS geselecteerde ruiter/amazone, menner, voltigeur; 
14. Combinatie: de vaste combinatie van een paard/paarden (mennen) en een deelnemer; 
15. Groom: aangesteld door de deelnemer voor het verzorgen van de paarden; 
16. Eigenaar: de eigenaar/eigenaren van de in het kader opgenomen paard(en); 
17. Nederlands Team: de in alle disciplines geselecteerde deelnemers, die deelnemen aan een landenwedstrijd en 

internationale kampioenschappen, waar zij door de KNHS naar zijn afgevaardigd; 
18. Technisch kader: door het KNHS-bestuur aangestelde experts die de bondscoach adviseren op hun 

vakgebied; 
19. Privé begeleiders: door de deelnemer aangewezen personen die de deelnemer begeleiden, trainen, adviseren, 

etc. 
20. Teamkleding: vrijetijdskleding en (indien van toepassing) rijkleding, kostuums, zadeldekjes en paardendekens; 
21. Bondscoach: de desbetreffende bondscoach van de KNHS; 
22. Teamveterinair: de desbetreffende teamveterinair van de KNHS; 
23. Bestuur: het bestuur van de KNHS; 
24. Directie: de directie van de KNHS; 
25. Technisch directeur: de technisch directeur van de KNHS is eindverantwoordelijk voor het KNHS 

Topsportbeleid; 
26. Teammanager: de teammanager van de KNHS is verantwoordelijk voor het adviseren in en het uitvoeren van 

het KNHS Topsportbeleid en de (facilitaire) ondersteuning; 
27. Testing pool: de deelnemer die door de FEI is geselecteerd voor het bijhouden van de zgn. WhereAbouts; 
28. Testing Veterinair: een door de KNHS aangestelde veterinair voor het afnemen van bloedmonsters;  
29. Calamiteiten: een (grote) ramp; groot, (massaal) ongeluk, al dan niet met ernstige en/of dodelijke afloop. 
 
Artikel 3 - Overeenkomst 
Deze overeenkomst wordt gesloten met ruiters, amazones, menners en voltigeurs (hierna eveneens te noemen: 
‘de deelnemer‘) die door de KNHS in 2019 (1 januari tot en met 31 december) als combinatie of span zijn 
opgenomen in het nationaal kader (zie artikel 4). De deelnemer dient te voldoen aan de eisen zoals neergelegd in 
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deze overeenkomst en in de bij deze overeenkomst behorende discipline specifieke bijlage. In de bijlage zijn de 
discipline gerichte afspraken neergelegd. De tekst van de bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 
1. De met een deelnemer, die door de desbetreffende KNHS bondscoach in het nationaal kader is opgenomen, te 

sluiten overeenkomst treedt niet eerder in werking dan nadat aan de navolgende voorwaarden is voldaan: 
a. de overeenkomst dient (ongewijzigd) door de deelnemer, bij minderjarige ook de ouder/wettelijk 

vertegenwoordiger, te zijn ondertekend en te zijn overhandigd aan de KNHS (afdeling Topsport); 
b. de deelnemer een kopie van een geldig Nederlands paspoort/identiteitskaart heeft overhandigd aan de 

KNHS (afdeling Topsport). 
2. Om aan het in dit artikel bepaalde te kunnen voldoen, geldt als voorwaarde voor een succesvolle 

samenwerking en voor optimale team- en individuele prestaties dat over en weer de noodzakelijke (relevante) 
topsport technische informatie tussen de deelnemer en het technisch kader wordt uitgewisseld. 

3. Indien een kaderlid wordt geschorst (humane of veterinaire doping, wreedheid etc.) door een officiële daarvoor 
bevoegde instantie heeft de bondscoach en/of Technisch Directeur het recht een deelnemer per direct te 
verwijderen uit het nationale kader voor de in artikel 3 genoemde termijn. 

4. De KNHS Deelnemingsovereenkomst kan gedurende de in artikel 3 genoemde periode wijzigen als nieuwe 
FEI/ KNHS en/of IOC/IPC/NOC*NSF/NPC regelgeving in het kader van de “welfare of the horse” dan wel 
andere nieuwe regelgeving van de hiervoor genoemde organisaties dit noodzakelijk maakt. 

5. In aangelegenheden waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bestuur geadviseerd door de 
technisch directeur en/of teammanager. 

6. De KNHS is gerechtigd, indien de deelnemer in strijd handelt met deze overeenkomst, de overeenkomst 
tussentijds op te zeggen indien voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet gevergd kan worden van 
de KNHS, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in het geval sprake is van het handelen in strijd met de gemaakte 
afspraken en/of geldende regels en/of in geval de deelnemer zich schuldig maakt aan handelingen en/of 
gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de KNHS, mede kaderleden en/of diens sponsors en/of 
de paardensport in diskrediet kan worden gebracht. In geval van tussentijdse beëindiging is de deelnemer per 
direct uitgesloten van het programma. De tussentijdse opzegging dient te zijn voorafgegaan door overleg ter 
zake en schriftelijk te worden bevestigd. 

7. De laatste versie van deze overeenkomst staat op de KNHS website. 
 
Artikel 4 - Nationale kaders 
1. De KNHS kent de volgende nationale kaders: 

a. Olympisch kader: 

 Combinaties die uitkomen in de disciplines Springen, Dressuur en Eventing senioren. 
b. Paralympisch kader: 

 Combinaties die uitkomen in de discipline Para Dressuur. 
c. A-kader: 

 Combinaties die uitkomen in de disciplines Springen, Dressuur en Eventing (U25, young 
riders, junioren, children & pony’s), Mennen, Endurance, Voltige, Reining en Para Equestrian 
Mennen. 

d. B-kader: 

 Combinaties die uitkomen in alle KNHS Topsport disciplines; 

 Combinaties die niet in een kader zijn opgenomen op basis van de vastgestelde criteria maar 
wel worden uitgezonden naar een Internationaal Kampioenschap. Deze worden in het kader 
opgenomen vanaf het moment dat de combinatie is geselecteerd voor het Internationaal 
Kampioenschap tot en met de duur van het betreffende Internationaal Kampioenschap. 
Tevens kan een combinatie voor een bepaalde tijd (maximaal voor de duur van de looptijd van 
deze overeenkomst) op een beargumenteerde voordracht van de bondscoach (goedgekeurd 
door de technisch directeur) worden opgenomen in het B-kader.  

2. De KNHS kent voor haar nationale kaders de volgende criteria: 
a. In een Olympisch/Paralympisch-, A- en/of B-kader wordt een maximaal aantal ruiters (als combinatie) 

opgenomen (welke worden vermeld in de bijlage). Op het moment dat dit aantal is bereikt, bepaalt de 
bondscoach welke ruiters (als combinatie) worden opgenomen en/of opgenomen blijven in het 
betreffende kader als dit aantal is bereikt; 

b. Om definitief te worden opgenomen in het kader (ook bij herkwalificatie) is de deelnemer verplicht: 
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i. Zich te houden aan het vastgestelde programma; 
ii. Zich ‘coachable’ op te stellen; 
iii. Te voorkomen, dat omstandigheden ontstaan die opname in het kader verhinderen; 
iv. Er voor te zorgen dat de combinatie in stand blijft en zich blijft voorbereiden op het volgende 

Internationale Kampioenschap; 
v. De Nederlandse nationaliteit heeft met als doel voor Nederland deel te nemen aan 

Internationale Kampioenschappen en Nations Cup; 
c. Aan de opname in een nationaal kader kunnen geen rechten worden ontleend voor uitzending naar 

wedstrijden genoemd in artikel 5; 
d. De bondscoach bewaakt de toereikendheid van de voor elk nationaal kader gehanteerde criteria en 

kan deze, na goedkeuring door de technisch directeur, tussentijds bijstellen. Het tussentijds bijstellen 
zal gebeuren met “terugwerkende kracht”, dwz op het moment van wijziging worden de nieuwe criteria 
gehanteerd over de aangemerkte periode. 

e. Voor combinaties (U25, young riders, junioren, children, pony’s) welke op grond van leeftijd in het 
volgende kalenderjaar geen deel meer uitmaken van het nationale kader, wordt na het Internationaal 
Kampioenschap (per 1 oktober) het kaderlidmaatschap beëindigd. Dit geldt ook voor ‘nieuwe’ 
kadercombinaties, zij worden op grond van hun leeftijd niet in het nationale kader opgenomen als 
wordt voldaan aan de kadercriteria na de definitieve inschrijfdatum van het Internationaal 
Kampioenschap; 

 
Artikel 5 - Selectie en uitzending 
1. Algemeen: 

a. Het selecteren van deelnemers voor de wedstrijden is voorbehouden aan de bondscoach. De selectie 
voor de in lid 2 genoemde wedstrijden zal worden voorgedragen aan de Technisch Directeur. De 
bondscoach motiveert de selectiekeuze aan de kaderleden. De deelnemer is op de hoogte van en 
aanvaardt dat het inherent is aan het bedrijven van topsport dat door de bondscoach beslissingen 
worden genomen die er toe leiden dat een deelnemer al dan niet buiten een selectie valt en accepteert 
dat deze beslissing(en) bindend is/zijn. Indien de bondscoach vanwege bijzondere omstandigheden 
afwezig is dan wordt de wijze van selectie bij afwezigheid van de bondscoach vastgesteld door de 
technisch directeur in overleg met het bestuur; 

b. De deelnemer stelt zich als individuele en/of reserve deelnemer (door de bondscoach aangewezen) 
beschikbaar voor de in lid 2 genoemde wedstrijden en zal als zodanig (indien het 
vraagprogramma/reglement deze mogelijkheid biedt afreizen naar deze wedstrijd(en). Bij het niet 
beschikbaar zijn zal de deelnemer buiten het kader worden geplaatst voor de periode van het huidige 
(kalender)jaar en het daaropvolgende (kalender)jaar; 

c. De selectie kan plaatsvinden uit kaderleden en niet-kaderleden; 
d. De deelnemer heeft geheimhoudingsplicht over de selectie en / of uitzending tot het moment dat de 

officiële mededeling door de KNHS heeft plaats gevonden. 
2. Internationaal Kampioenschap & landenwedstrijd (inclusief FEI Nations Cup wedstrijden): 

a. De hoofddoelstelling van het selectiebeleid  is dat op basis van het programma het sterkst mogelijke 
team en vervolgens een individuele combinatie (indien van toepassing) wordt geselecteerd voor 
afvaardiging naar het Internationale Kampioenschap en / of Nations Cup. In het KNHS Topsport beleid 
heeft het teambelang prioriteit boven het individuele belang; 

b. De KNHS heeft het recht om haar moverende redenen van uitzending af te zien; 
c. Om in aanmerking te komen voor uitzending naar een Internationaal Kampioenschap & 

landenwedstrijd(en) zijn kadercombinaties verplicht om deel te nemen aan het programma; 
d. De bondscoach selecteert op basis van indrukken, resultaten en verwachtingen tijdens het programma. 

De bondscoach kan bij de selectie een door derden, waaronder de FEI en de KNHS, aan een 
deelnemer opgelegde waarschuwing/maatregel meenemen in zijn afweging. Dit geldt ook voor 
waarschuwingen die zijn opgelegd voor het sluiten van deze overeenkomst. De deelnemer is verplicht 
om de bondscoach volledig te informeren over eventuele waarschuwingen die aan de deelnemer zijn 
opgelegd; 
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e. De paarden in de door de bondscoach geselecteerde combinaties dienen naar het oordeel van de 
bondscoach, zo nodig na advies te hebben ingewonnen van een lid/de leden van het technisch kader 
(waaronder de teamveterinair), ‘fit to compete’ te zijn bevonden; 

f. Uitzending van de geselecteerde deelnemer kan alleen geschieden met inachtneming van de statuten 
en reglementen van de FEI en de KNHS, alsmede (indien van toepassing) van IOC/IPC en NOC*NSF, 
welke statuten en reglementen telkens in de laatste versie op de deelnemer van toepassing zijn. Voor 
de actuele statuten en reglementen wordt verwezen naar de website van de FEI (www.fei.org) en van 
de KNHS (www.knhs.nl). 

3. Wereldbekerwedstrijden: 
De bondscoach selecteert uit de leden van de nationale kadercombinaties naar zijn/haar oordeel de 
sterkst mogelijke afvaardiging voor deelname aan de Wereldbekerwedstrijden, conform de FEI World 
Cup reglementen en/of het door de bondscoach opgestelde programma. De bondscoach kan tevens 
selecteren uit de niet-kadercombinaties. 

4. Internationale wedstrijden: 
a. Nationale kadercombinaties krijgen in beginsel voorrang  bij de inschrijving voor internationale 

wedstrijden, tenzij de bondscoach anders beslist. 
 
Artikel 6 - Het technisch kader 
Het technisch kader zal in het kader van de voorbereiding op en uitzending naar wedstrijden die deel uitmaken van 
het programma de deelnemer in staat moeten stellen om zich optimaal voor te kunnen bereiden voor het leveren 
van topprestaties. Eén of meerdere leden van het Technisch kader zullen op het Internationale Kampioenschap 
aanwezig zijn tenminste vanaf de dag van de veterinaire keuring. 
1. De technisch directeur: 

a. De technisch directeur is eindverantwoordelijk voor het technisch kader. Onder diens 
verantwoordelijkheid zal op voordracht van de bondscoach en de teammanager het technisch kader 
(per discipline) worden aangesteld. 

2. De teammanager: 
a. De teammanager is verantwoordelijk voor de facilitaire (organisatorisch en administratief) gang van 

zaken rondom de nationale teams voor en tijdens de wedstrijden; 
b. De teammanager kan overige leden van het technisch kader, gevraagd en ongevraagd, adviseren en 

assisteren; 
c. De teammanager kan tijdens Internationale Kampioenschappen & Nations Cup taken van de 

bondscoach overnemen indien deze niet in staat is zijn/haar taken uit te voeren. 
3. De bondscoach: 

a. De bondscoach is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke sporttechnische aspecten van het door 
hem/haar opgestelde programma in de breedste zin van het woord; 

b. De bondscoach geeft uitvoering aan deze overeenkomst, treedt op als chef d’equipe tijdens het 
Internationale Kampioenschap en landenwedstrijd en zal door de overige leden van het technische 
kader worden geadviseerd; 

c. De bondscoach bespreekt het programma met de leden van het nationaal kader en het technisch 
kader tijdens de kaderbijeenkomsten.  

4. De teamveterinair: 
a. De teamveterinair is verantwoordelijk voor de optimale veterinaire begeleiding van de paarden uit het 

nationaal kader; 
b. De teamveterinair draagt in samenspraak met de deelnemer en eventueel de privé veterinair er zorg 

voor dat de paarden ‘fit to compete’ zijn op de door de bondscoach aangewezen wedstrijden; 
c. De teamveterinair moet de bondscoach informeren over het ‘fit to compete’ zijn van de paarden/pony’s 

welke voor uitzending in aanmerking komen. 
5. De overige expert(s): 

a. De overige expert(s) is/zijn verantwoordelijk voor de optimale begeleiding op hun specifieke vakgebied 
van de paarden en/of deelnemers uit het nationaal kader; 

b. De overige expert(s) zal/zullen in samenspraak met de ruiter en eventueel de privé-expert(s) 
zorgdragen dat de paarden en/of deelnemers ‘fit to compete’ zijn; 

http://www.fei.org/
http://www.knhs.nl/
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c. De overige expert(s) moet(en) de bondscoach informeren over het ‘fit to compete’ zijn van de paarden 
en/of deelnemers welke voor uitzending in aanmerking komen. 

 
De kosten van de aanwezigheid en/of (eventuele) behandelingen zijn inbegrepen in de dagvergoeding van de 
lid/leden van het technisch kader. Alle overige kosten (medicamenten, onderzoekskosten, gebruik apparatuur etc.) 
zijn voor rekening van de deelnemer en dienen als zodanig rechtstreeks door de deelnemer aan het technisch 
kaderlid na ontvangst van een factuur binnen de gestelde termijn te worden voldaan. Het technisch kaderlid zal de 
deelnemer vooraf een indicatie geven van de te maken kosten. 
 
Artikel 7 - De deelnemer 
1. De deelnemer stelt zich als nationaal kadercombinatie beschikbaar voor het programma (art. 2, lid 10). Op het 

moment dat de deelnemer zich niet langer beschikbaar stelt (tijdens de looptijd van deze overeenkomst) voor 
het programma zonder een gegronde humane en/of veterinaire verklaring, dienen de gemaakte kosten 
(bijvoorbeeld tegemoetkoming in de onkosten etc.) welke gerelateerd zijn aan het programma door de 
deelnemer aan de KNHS te worden vergoed op het eerste verzoek van de KNHS. 

2. De deelnemer zal op eigen risico deelnemen aan het programma.  
3. De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen aan de KNHS en/of 

wedstrijdorganisatie en de afhandeling hiervan.  
4. De deelnemer is als lid van het nationale kader in ieder geval beschikbaar voor (indien van toepassing): 

 De twee jaarlijkse KNHS huldigingsbijeenkomst voor medaillewinnaars; 

 Vier kader (informatie)bijeenkomsten eventueel in combinatie met een (humaan) fysiek / medisch 
monitorings- / trainingsmoment,   

 Drie dagdelen voor promotionele activiteiten van de KNHS en/of haar (hoofd)sponsors; 

 De team presentatie / persconferentie in het kader van uitzending naar het Internationale 
Kampioenschap. 

5. De deelnemer heeft kennisgenomen van de statuten en reglementen van de FEI, de KNHS, IOC/IPC en 
NOC*NSF/NPC, alsmede de statuten en reglementen te aanvaarden en na te leven. Tevens stelt hij/zij zich 
voortdurend op de hoogte van de actualiteit van de onderhavige reglementen en de overige in deze 
overeenkomst bedoelde regelgeving. 

6. De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke (nationale) regelgeving 
(inclusief van de EU) van de landen waarin hij/zij doorreist en/of verblijft. Bij het in gebreke blijven van het 
naleven zal de deelnemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld en de eventuele kosten voor zijn/haar 
rekening moeten nemen. 

7. De deelnemer zal tegenover derden, tijdens en na de looptijd van de Deelnemingsovereenkomst strikte 
geheimhouding betrachten omtrent zaken en belangen van de KNHS, collega kaderleden en paarden en de 
aangestelde experts in directe en/of indirecte relatie tot het kaderlidmaatschap. Deze 
geheimhoudingsverplichting omvat tevens alle gegevens waarvan de deelnemer uit hoofde van zijn 
kaderlidmaatschap van de KNHS kennis neemt en zal door de deelnemer ook worden opgelegd aan zijn 
begeleidingsteam. 

 
Artikel 8 – Privé begeleiders (de groom, de privé trainer(s), de privé veterinair, de privé hoefsmid, longeur 
etc.) 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van zijn/haar privé begeleider(s) en kan 
hierop aangesproken worden door de bondscoach en/of teammanager. 
De bondscoach en/of teammanager bepaalt / bepalen: 

 Welk(e) lid / leden van het begeleidingsteam privé begeleiders als zodanig worden geaccrediteerd en 
eventueel in aanmerking komen voor een eventuele tegemoetkoming in de reis- en/of verblijfkosten en/of 
de wijze van reis en verblijf; 

 Indien er een beperking bestaat voor het aantal grooms die de paarden begeleiden tijdens het transport 
(vliegtuig en/of paardenvrachtwagen) en/of de daaraan gekoppelde quarantaine (indien van toepassing), 
welke wordt aangeboden door de organisatie van het evenement, de KNHS en/of NOC*NSF, zal in 
beginsel de groom worden aangewezen van de deelnemer(s) welke het hoogst op de ‘FEI World Ranking 
list’ is/zijn vermeld (op het moment van de nominatieve inschrijving en/of op moment dat deze naam / 
namen moeten worden doorgegeven, al dan niet om administratieve / organisatorische redenen), mits 
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deze groom naar het oordeel van de bondscoach en/of de teammanager (op basis van de algemene 
indrukken, kennis, ervaring etc.) de paarden goed kan begeleiden. Eventuele voorwaarden die zijn 
opgenomen in het vraagprogramma, freight manual etc. (bijvoorbeeld leeftijd, kennis van de -Engelse- taal 
etc.) zullen mede bepalend zijn. 

 
Artikel 9 - De eigenaar 
1. De eigenaar is van groot belang voor het uitoefenen van de Nederlandse Hippische Topsport voor de KNHS. 
2. De KNHS spant zich in voor goede communicatie en informatievoorziening naar eigenaren van kaderpaarden 

in de Olympische en Paralympische disciplines door middel van eigenarenbijeenkomsten met informatie over 
het programma, een servicedesk voor genoemde eigenaren en de uitnodiging bij huldigingen.  

3. De deelnemer zal de rechten en plichten welke voortvloeien uit deze Deelnemingsovereenkomst in 
overeenstemming brengen met die van zijn/haar eigenaar en/of sponsor(s) van paarden en zal namens 
zijn/haar eigenaar/sponsor van de paarden handelen. 

 
Artikel 10 - Veterinair 
De gezondheid en het welzijn van het paard staat voor de KNHS voorop in de Nederlandse Hippische Topsport. 
Om de gezondheid en het welzijn van het paard te waarborgen zijn de onderstaande zaken opgenomen in het 
programma voor het vaststellen of een paard ‘fit to compete’ is: 
1. De deelnemer geeft inzage aan de bondscoach én de teamveterinair in het volledige veterinaire dossier van 

diens paard(en) waarmee de deelnemer in het/de kader(s) zijn opgenomen. Voorafgaand aan noodzakelijke of 
wenselijke veterinaire behandelingen wordt de bondscoach én de teamveterinair geïnformeerd. 

2. De deelnemer zal het “KNHS Veterinaire Logboek” (indien van toepassing) correct bijhouden en invullen en 
deze beschikbaar stellen aan het door de KNHS aangestelde technisch kader en de daarvoor aangestelde 
personen. 

3. De deelnemer stelt de Testing Veterinair in de gelegenheid (‘in/out of competition’ – aangekondigd / 
onaangekondigd) een bloedmonster af te nemen van het de kaderpaard(en) ter controle op het gebruik van de 
medicatie. 

4. De teamveterinair kan de paarden uit een nationaal kader onderwerpen, ‘in/out of competition’, aan een bloed 
en of urine test om de bondscoach volledig te informeren over het ‘fit to compete’ zijn.  

5. De deelnemer verleent telkens volledige medewerking om het kaderpaard aan een onderzoek te onderwerpen 
aan het technisch kader waaruit moet blijken dat het paard ‘fit to compete’ is. 

6. De deelnemer (Olympisch kader & B-kader Springen, Dressuur, Eventing senioren) verleent volledige 
medewerking aan het monitoringsprogramma. Dit monitoringsprogramma kan bestaan uit een (veterinaire) 
keuring (incl. het maken van foto’s, echo’s, scans, bloedafname  etc.). Dit kan ook plaatsvinden op een externe 
locatie en / of op de kliniek van de teamveterinair.  

7. De deelnemer verklaart dat de paarden tijdens de (nationale en internationale) wedstrijden en trainingen 
behandeld mogen worden door de teamveterinair, na overleg met de deelnemer of groom. Indien tijdens het 
transport van de paarden geen overleg mogelijk is, kan de teamveterinair naar ‘eer en geweten’ behandelen, 
waar spoed vereist is. 

8. Aan de privé veterinair wordt door de deelnemer toestemming verleend om alle veterinaire zaken met de 
teamveterinair te bespreken. De gegevens kunnen centraal opgeslagen worden bij de KNHS en uitsluitend 
voor bovenstaande gebruikt. 

9. Indien de deelnemer met een pony een combinatie vormt, dient de deelnemer op een nog nader vast te stellen 
evenement/locatie de pony te laten meten volgens de FEI-richtlijnen. Dit kan één of meerdere malen, 
aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden. De deelnemer/eigenaar blijft echter te allen tijde 
verantwoordelijk en aan de meting kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
Artikel 11 - Medisch 

 De deelnemer spant zich maximaal in om het hoogst mogelijke gezondheids- en fysieke conditieniveau te 
verkrijgen en te behouden dat is vereist voor deelname aan het Topsportprogramma. Dit houdt ook in dat 
de deelnemer alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht neemt om blessures te voorkomen.  

 De deelnemer dient iedere twee jaar, 24 maanden voorafgaand aan het (FEI) Internationaal 
Kampioenschap, een ‘Basisplus Medisch Onderzoek’ te ondergaan. Doel is om preventief om te gaan met 
de gezondheid en mogelijke gezondheidsrisico’s (vroegtijdig) te signaleren. Dit onderzoek dient plaats te 
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vinden voor 1 juni in het jaar van het betreffende Internationaal Kampioenschap en dient op één van de 
onderstaande centra te worden uitgevoerd. 

 SMC Papendal 
o Papendallaan 7, Arnhem, 088-08 81 300 

 Topsupport Eindhoven 
o Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven, 040-28 64 144 

 SMA Amsterdam - Lucas Andreas Ziekenhuis 
o Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 0900-9879 

De kosten van het sportmedisch onderzoek zijn voor rekening van de deelnemer. Door het tijdig 
afsluiten/aanpassen van de ziektekostenverzekering worden de kosten (deels) door de verzekeraar vergoed.  
De deelnemer stemt ermee in dat de conclusie en adviezen van de sportarts worden gecommuniceerd met de 
KNHS afdeling Topsport op het moment dat deze van invloed kunnen zijn op de beoefening van de 
paardentopsport.   
 
Artikel 12 - Ongeoorloofde middelen 
1. De deelnemer zet zich in voor een dopingvrije sport en verklaart de bepalingen van de humane World Anti-

Doping Agency Code evenals die van de FEI (‘code of conduct’ en the clean sport regels) na te zullen leven. 
2. De deelnemer is bekend met de dopingregels van de FEI en van de KNHS. De deelnemer verplicht zich tot de 

naleving van deze en eventueel later van kracht wordende dopingregels. 
3. De deelnemer stemt ermee in dat dopingzaken (welke door de KNHS of de FEI worden behandeld 

overeenkomstig het bepaalde in de dopingregels en/of tuchtrechtregels van de KNHS of FEI, evenals de 
vaststelling door de KNHS en/of FEI of al dan niet sprake is van een overtreding van de dopingregels, zo 
spoedig mogelijk vertrouwelijk worden doorgegeven aan de teamarts. 

4. De deelnemer is bekend met het bestaan van de humane dopingregels en veterinaire dopingregels gesteld 
door het IOC/IPC en FEI. De deelnemer verplicht zich tot de naleving van deze en eventueel later van kracht 
wordende dopingregels, ook jegens NOC*NSF. 

5. Bij een positieve veroordeling voor het gebruik van doping heeft het KNHS-bestuur het recht een deelnemer 
per direct te verwijderen en verwijderd te houden uit het nationaal kader. 

6. De deelnemer, die is opgenomen in de ‘testing pool’ (zoals vastgesteld in het nationale humane 
dopingreglement) en door de FEI aangewezen, verleent de KNHS toestemming om inzage te hebben in de 
zgn. ‘WhereAbouts’. De eventuele ‘inloggegevens’ dienen op verzoek te worden verstrekt aan de KNHS 
afdeling Topsport. 

7. De deelnemer verklaart middels het ondertekenen van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van 
vorenbedoelde actuele anti-dopingreglementen en op een schone en ethische verantwoorde wijze sport te 
bedrijven conform deze overeenkomst en op geen enkele wijze in het heden of verleden de dopingreglementen 
te hebben overschreden. 

8. De deelnemer stemt ermee in om in voorkomend geval onvoorwaardelijk mee te werken aan het zerotolerance 
beleid op het gebied van doping. 

 
Artikel 13 - Sponsoring 
1. De KNHS spant zich in om het Nederlands Team optimaal te promoten in het belang van de paardensport in 

Nederland en in het belang van de deelnemende ruiters. Op verzoek stelt de deelnemer zich beschikbaar voor 
interviews (oa voor de landelijke media) welke zijn geïnitieerd door de KNHS,. 

2. Ten aanzien van sponsoring zijn de General Regulations (Chapter V, article 134 – 137) van het FEI-reglement 
van toepassing en (eventuele) toevoegingen in het disciplinereglement. 

3. De deelnemer geeft de KNHS onbeperkt en om niet -ook na afloop van deze overeenkomst- het recht 
afbeeldingen van de (individuele) deelnemer te gebruiken voor promotionele doeleinden van de KNHS en/of 
haar (hoofd)sponsors.  

4. Indien (hoofd)sponsor(s) afbeeldingen van de individuele deelnemer wil gebruiken voor  commerciële 
doeleinden streeft de KNHS ernaar hiervoor een (marktconforme) vergoeding te realiseren voor de betreffende 
deelnemer. 

5. De deelnemer geeft aan de KNHS zijn/haar medewerking en stelt zijn/haar portretrecht onbeperkt ter 
beschikking en om niet -ook na afloop van deze overeenkomst- aan het digitale platform van de KNHS en/of 
haar (hoofd)sponsor voor zover dat geschiedt in verband met de paardensport. 
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Artikel 14 - Prestatie KNHS 
1. De KNHS zal voor de deelnemers, inclusief de  reserve deelnemer, aan het Internationale Kampioenschap 

(alle disciplines) en Nations Cup (springen, dressuur, eventing senioren – zie bijlage) de onderstaande kosten 
voor haar rekening nemen: 

 Tegemoetkoming in de onkosten (voor inschrijfgeld, stallingskosten, EADCM kosten etc.) met een 
maximum van € 450,= per kaderlid. Als deze tegemoetkoming in de onkosten niet vooraf door de 
KNHS kan worden voldaan zal dit achteraf worden vergoed via het zogenaamde declaratieformulier, 
de eventuele meerkosten zullen achteraf worden gefactureerd aan de deelnemer; 

 De accommodatie kosten: 

 S (senioren Olympisch / Paralympisch) mits deze niet door de organisatie van het 
Internationale Kampioenschap worden aangeboden. De accommodatie wordt geregeld en 
gereserveerd door de KNHS 

 S-1 (Springen & Eventing young riders - Dressuur U25) ontvangen een tegemoetkoming in de 
accommodatiekosten van max. € 100 per nacht (vanaf de dag van de veterinaire keuring tot de 
laatste wedstrijddag) mits de accommodatie door de deelnemer wordt gebruikt. Zij dienen de 
accommodatie zelf te reserveren. 

 Alle overige (extra) kosten (reis-, verblijf-, communicatie-, fourage-, elektriciteits- en overige 
gerelateerde kosten etc.), welke niet in de bovengenoemde “tegemoetkoming in de onkosten “(lid 1)  
zijn opgenomen, zijn voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld in de bijlage. 

 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. 

 Op het moment er geen team zal deelnemen aan een Nations Cup zal / zullen de individuele 
deelnemer(s) niet in aanmerking komen voor de bovengenoemde tegemoetkoming in de onkosten. 

2. Per discipline kunnen aanvullende vergoedingen/tegemoetkoming in de onkosten en/of overige financiële 
zaken worden vastgelegd, die zijn opgenomen in de bijlage die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst en 
van toepassing is indien de deelnemer tot de desbetreffende discipline behoort.  
Om in aanmerking te komen voor de aanvullende vergoedingen/tegemoetkoming in de onkosten dient de 
deelnemer het declaratieformulier, inclusief de verantwoording (bonnen/afrekeningen/facturen etc.) welke 
direct betrekking hebben op het betreffende evenement en/of activiteit, maximaal ter hoogte van het 
vastgestelde bedrag te retourneren. De afhandeling zal geschieden binnen zes weken na het betreffende 
evenement. Het declaratieformulier, inclusief de gevraagde verantwoording, dient binnen vier weken na 
dagtekening van het begeleidend schrijven in het bezit te zijn van de KNHS afdeling Topsport om voor 
behandeling in aanmerking te komen. Alle vergoedingen/tegemoetkoming in de onkosten door de KNHS zijn 
inclusief (eventuele) BTW. 

3. De KNHS zal de deelnemer (Olympisch & Paralympisch senioren) volgens het ‘NOC*NSF Statusreglement 
Topsporters’ (vastgesteld d.d. 9 mei 2016) voordragen bij het NOC*NSF voor de “A-status” of de “Selectie 
Status”. Voor definitieve toekenning van een status zal een kaderlid zich moeten conformeren aan het 
Statusreglement. 

4.  De experts van het HPT zijn op voordracht van de bondscoach en/of teammanager, na goedkeuring door 
NOC*NSF, beschikbaar voor kaderleden in de Olympische en Paralympische disciplines senioren. Het HPT 
heeft de onderstaande experts: 

 Medisch: advisering en voorrang bij eventuele doorverwijzing in combinatie met het twee jaarlijkse 
sportmedisch onderzoek. De kosten hiervoor dienen via de eigen ziektekostenverzekering te worden 
gedeclareerd; 

 Fysiek: fysieke training welke op de deelnemer is afgestemd; 

 Fysiotherapie:  fysiotherapie en advisering; 

 Voedingsadviezen: consult door een voedingsdeskundige; 

 Mental coaching:  consult voor mentale begeleiding (op aanvraag en na toewijzing). 
Op het moment dat de deelnemer besluit intensiever c.q. meer gebruik te maken van de High Performance 
Services (HPS) onderdelen is dit voor eigen rekening. In een aantal gevallen kan bij het afsluiten van de juiste 
ziektekostenverzekering een deel van de extra activiteiten voor vergoeding in aanmerking komen.  
De HPS wordt op de onderstaande CTO’s (Centrum voor Training & Onderwijs) aangeboden: 
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 CTO Arnhem (Sportcentrum Papendal) 
o Papendallaan 9, 6816 VD  Arnhem, 026-48 34 555 

 CTO Eindhoven (Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep) 
o Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX  Eindhoven, 040-23 81 180 

 CTO Amsterdam (Olympisch Stadion) 
o Olympisch Stadion 14, 1076 DE  Amsterdam, 020-47 08 708 

5. Tijdens het Internationale Kampioenschap en waar mogelijk tijdens de landenwedstrijden, zal het team worden 
begeleid door het aangestelde technische kader (per discipline) welke voor de betreffende wedstijd is 
samengesteld.   

 
Artikel 15 - Teamkleding 
1. De door de KNHS beschikbaar gestelde teamkleding dient (door de deelnemer en de groom(s)) gedragen te 

worden tijdens: 
i. Het internationale kampioenschap 
ii. De landenwedstrijd (de dagen waarover het ‘landenklassement’ wordt opgemaakt)  
iii. Tijdens de veterinaire keuring(en). 
iv. De officiële opening van het evenement 
v. De persconferentie(s), mixed zone (incl. “flash / media” zone) en / of “kiss & cry” 

Welke KNHS teamkleding (wedstrijd-, vrijetijdskleding, kostuum) er wordt gedragen tijdens bovenstaande 
momenten zal worden afgestemd met de bondscoach en / of teammanager. 

2. De door de KNHS aangebrachte uitingen, waaronder het logo van de KNHS (hoofd)sponsor(s), mogen niet 
worden verwijderd en/of onzichtbaar worden gemaakt. 

3. De door de KNHS beschikbaar gestelde teamkleding mag qua uiterlijk alleen worden aangepast, gewijzigd etc. 
na schriftelijke toestemming van de KNHS afdeling Topsport. 

4. De deelnemer welke in het kader wordt opgenomen na de definitieve inschrijfdatum van het Internationaal 
Kampioenschap ontvangt de teamkleding in het ‘nieuwe’ jaar. 

5. Zodra de deelnemer geen deel meer uitmaakt van het nationaal kader is de deelnemer en de door deze 
aangestelde privé begeleiders niet meer gerechtigd de beschikbaar gestelde teamkleding te dragen en/of te 
gebruiken. 

6. De beschikbaar gestelde teamkleding blijft eigendom van de KNHS en dient op eerste verzoek aan de KNHS 
te worden teruggegeven. De teamkleding wordt per twee jaar beschikbaar gesteld. 

7. De deelnemer stelt zich m.b.t. wedstrijdkleding, vrijetijdskleding en kostuums beschikbaar om, op vastgestelde 
dagen/tijdstippen, maten te doen opnemen en kleding te doen passen. 

8. Uitingen van privé sponsors mogen worden aangebracht met inachtneming van het bepaalde in deze 
overeenkomst en het bepaalde in het  FEI-reglement en het vraagprogramma van het betreffende 
Internationaal Kampioenschap en landenwedstrijden. Voor de afmetingen van de uitingen wordt verwezen naar 
(artikel 135 van) de ‘General Regulations’ van het FEI-reglement. Om de uniformiteit van de teamuitstraling te 
waarborgen mag het aanbrengen van de uitingen van privé sponsors (plaats, afmetingen etc.) alleen 
geschieden in overleg met en na schriftelijke toestemming van de technisch directeur. Privé sponsoruitingen 
die in strijd zijn met de branche-exclusiviteit van de hoofdsponsor van de KNHS, te weten TeamNL en de daar 
aan gelieerde partners, kunnen in een uiterst geval door de KNHS worden geweigerd. Bestaande aantoonbare 
afspraken worden gerespecteerd 

9. Springen, Dressuur, Eventing (U25, Young riders, Junioren, Children, Pony’s); hiervoor stelt de KNHS voor de 
deelnemers aan het Internationaal Kampioenschap een oranje “leen” rijjas / dressuurfrack beschikbaar. Voor 
alle overige officiële landenwedstrijden (FEI “O” status) wordt dit gedaan mits er voldoende “leenjassen” 
beschikbaar zijn. Als dit niet het geval is dienen de deelnemers zelf zorg te dragen voor een donkerblauwe 
rijjas / dressufrack. De KNHS zal een badge met het KNHS logo beschikbaar stellen die aangebracht dient te 
worden aan de linkerzijde van de rijjas op borsthoogte. 

 
Artikel 16 - Verzekeringen 
1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van voldoende dekkende polissen voor ziektekosten, 

wettelijke aansprakelijkheid, bagageverzekering, reis- en ongevallenverzekering, arbeidsongeschiktheid, etc. 
en voldoet de premie, tegen bedoelde risico’s. Dit geldt ook voor de privé begeleiders. Het KNHS-bestuur kan 
verlangen dat de deelnemer de desbetreffende polis(sen) op eerste verzoek toont. 
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2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de verzekering van zijn paard(en) tijdens reizen en alle trainings- en 
wedstrijdactiviteiten voor zowel ongevallen, ziekte, als aansprakelijkheid etc. De KNHS zal worden gevrijwaard 
van enige vorm van aansprakelijkheid. 

 
Artikel 17 - Social Media 
Onder social media wordt in deze overeenkomst onder andere verstaan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Snapchat, etc. Hiervoor zijn de volgende regels van toepassing: 

1. Persoonlijke, door de deelnemer gemaakte foto’s, gemaakte videobeelden en (geluids)opnamen in/op de 
officiële wedstrijdaccommodatie, -hotels, restaurants etc. (waar het Nederlandse Team officieel als team 
aanwezig is) mogen voor persoonlijk gebruik via social media, blogging en internet worden verspreid en/of 
gepubliceerd. Foto’s, gemaakte videobeelden en (geluids)opnamen mogen – zonder toestemming van de 
KNHS - niet worden ingezet voor commerciële doeleinden of op een andere manier worden verspreid. 
Camera’s zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij 
de toestemming heeft van derden die op zijn foto’s staan; 

2. Het is de deelnemer gedurende de wedstrijden en de Internationale Kampioenschappen toegestaan 
dagboeken (zowel online als offline) bij te houden en onder andere via weblogs en social media te 
communiceren, mits dit niet is te vergelijken met journalistieke verslaglegging over het evenement; 

3. Het zowel on- als offline publiceren van interviews van de deelnemer met andere deelnemers is niet 
toegestaan; 

4. Het is deelnemers toegestaan deel te nemen aan chat sessies vooropgesteld dat het een niet-exclusieve, 
geen commerciële en gratis activiteit is; 

5. Indien de deelnemer er voor kiest publiekelijk zijn/haar mening via een blog of social media te verkondigen 
wordt de deelnemer verantwoordelijk gehouden voor commentaar dat laster veroorzaakt, obsceen of merk 
gebonden of anderszins ontoelaatbaar en niet passend bij een ambassadeur is; 

6. In social media, blogging en internet mag gebruik worden gemaakt van KNHS en/of haar 
(hoofd)sponsor(s), associaties, -symbolen (o.a., logo etc.) en- terminologie. Voor de FEI en/of Olympische 
& Paralympische associaties, -symbolen (o.a. ringen, logo etc.), en- terminologie, hiervan mag alleen 
gebruik worden gemaakt mits hier vooraf toestemming aan is verleend; 

7. De KNHS en/of haar (hoofd)sponsor(s) kan de deelnemer vragen als ambassadeur in social media op te 
treden binnen specifieke (niet commerciële) projecten welke direct gerelateerd zijn aan de paardensport. 

 
Artikel 18 - Calamiteiten 
In geval van calamiteiten tijdens een Internationaal Kampioenschap en/of landenwedstrijd (FEI Nations Cup - O 
status) waar leden van het Nederlandse Team (deelnemer en/of teambegeleider) en/of paarden die hier deel van 
uitmaken betrokken zijn, zal in beginsel de volgende procedure worden gevolgd: 

 De teammanager zal optreden als crisismanager en verantwoordelijk zijn voor de communicatie met alle 
betrokkenen. Bij afwezigheid van een teammanager zal de bondcoach de functie van crisismanager 
vervullen; 

 De crisismanager bepaalt de ernst en/of omvang van de calamiteit (door hem/haar ter plaatse in te 
schatten) en zal zo spoedig mogelijk de technisch directeur informeren. Bij afwezigheid van de technisch 
directeur zal de algemeen directeur worden geïnformeerd. Op het moment beide personen niet bereikbaar 
zijn zal de crisismanager naar eer en geweten handelen en betrokkenen informeren; 

 De crisismanager kan zich door de (overige) leden van het Nederlands Team laten adviseren over het wel 
of niet deelnemen, vervolgen van de wedstrijd en/of overige gepaste maatregelen; 

 Rouwbanden zullen worden gedragen bij het overlijden van leden van het Koninklijk Huis en bij het 
deelnemen en/of vervolgen van de wedstrijd bij het overlijden van een deelnemend kaderlid of 
teambegeleider; 

 Bij nationale rampen waar er door de Nederlandse overheid wordt aangegeven dat er tijdens evenementen 
wordt geadviseerd een ingetogen sfeer te hanteren en/of vlaggen ‘halfstok’ te hangen kan er overwogen 
worden gebruik te maken van rouwbanden; 

 De crisismanager is eindverantwoordelijke en zal uiteindelijk de beslissing nemen. 
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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

Artikel 19 - Vrijwaring 
De deelnemer zit op eigen risico in het kader en vrijwaart de KNHS en de door haar ingehuurde 
experts/functionarissen en/of NOC*NSF voor eventuele aanspraken voortvloeiende uit en/of samenhangende met 
deze overeenkomst (bijvoorbeeld schade die in het kader van de voorbereiding op, uitzending naar en/of deelname 
aan het Internationaal Kampioenschap en/of de landenwedstrijden voor de (andere) deelnemer, de paarden, de 
privé begeleiders, waaronder ook grooms, trainers, veterinairs, eigenaren, individuele sponsors etc. van de 
deelnemer, of derden kunnen voortvloeien). 
 
Artikel 20 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 De deelnemer geeft de KNHS toestemming voor het elektronisch of anderszins opslaan en verwerken van 
alle persoonlijke gegevens vallende onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die door 
hem zijn verstrekt dan wel door de KNHS of door medewerkers en/of opdrachtnemers van de KNHS zijn 
verzameld ten behoeve van of in verband met deelname aan het Topsportprogramma, overeenkomstig de 
huidige wetgeving en richtlijnen.  

 De deelnemer geeft de KNHS toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in 
en/of voortvloeiend uit (de uitvoering van) de op hem van toepassing zijnde Anti-dopingregels. 

 De deelnemer en de KNHS maken met elkaar en met betrokkenen van de (para)medische staf afspraken 
over het verwerken, opslaan en behandeling van medische gegevens.  

 De deelnemer geeft de KNHS toestemming voor het verwerken en opslaan van data verzameld tijdens 
trainingen en wedstrijden, uitsluitend ten behoeve van trainings- en coaching doeleinden.  

 
Artikel 21 - Beëindiging overeenkomst  
Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het de deelnemer niet langer zijn toegestaan om 
rechten, welke hij aan de overeenkomst kon ontlenen, te gebruiken.  
 
Artikel 22 - Onverbindend zijn van artikelen 
Indien één of meer artikelen van deze overeenkomst ongeldig of op een andere wijze niet verbindend zou(den) 
zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen 
alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst deze overeenkomst voor zover nodig 
aanpassen in die zin dat niet verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk 
verschillen van de betreffende niet-verbindende bepalingen.  
 
Artikel 23 - Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Nederland.  

 
 
Aldus overeengekomen en getekend te Ermelo op 30 januari 2019. 
 
KNHS   Deelnemer 
 
 
………………………………………… (handtekening) ………………………………………………. 
 
A.M.J. van der Heijden (naam)  NAAM 
Technisch Directeur 
    Ouder/wettelijk vertegenwoordiger (bij minderjarige) 
 
    (handtekening) ………………………………………………. 
 
    (naam)  ………………………………………………. 


