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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

PARA EQUESTRIAN:  dressuur 

Kadercriteria 

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

Paralympisch kader: 

 Grade 1, 2, 3, 4 & 5 

 Om opgenomen te kunnen worden in het Paralympisch kader dient men als combinatie in 

een cyclus van zes maanden op minimaal twee wedstrijden driemaal een score van 71,5% 

te behalen in de “FEI Para Equestrian “Individual Test” en/of “Team Test”¹. Minimaal één 

van deze scores dient tijdens een internationaal evenement behaald te zijn. 

 Een combinatie zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader vanaf het 

moment dat het officieel is bevestigd in een schrijven van de KNHS. Om zich wederom te 

kwalificeren voor het Paralympisch kader zal de combinatie zich volgens bovenstaande 

criteria moeten herkwalificeren in deze periode van 12 maanden. 

B kader: 

 Grade 1, 2, 3, 4 & 5 

 Om opgenomen te kunnen worden in het B-kader dient men als combinatie in een cyclus 

van zes maanden op minimaal twee wedstrijden driemaal een score van 69,5% te behalen 

in de “FEI Para Equestrian “Individual Test” en/of “Team Test”¹. Minimaal één van deze 

scores dient tijdens een internationaal evenement behaald te zijn. 

 Een combinatie zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader vanaf het 

moment dat  het officieel is bevestigd in een schrijven van de KNHS. Om zich wederom te 

kwalificeren voor het B-kader zal de combinatie zich volgens bovenstaande criteria moeten 

herkwalificeren in deze periode van 12 maanden. 

 

¹ “FEI Para Equestrian “Individual Test” en “Team Test””: deze proeven worden verreden op door de KNHS 

aangewezen “wedstrijden voor kadervorming” (met minimaal twee gekwalificeerde “Para Equestrian” 

juryleden, waarvan één met een Internationale of Subtop status, waarvan eventueel één op de lange zijde 

mag plaatsnemen) en / of op internationale CPEDI(O) 2* en hoger waar de combinatie door de KNHS naar 

wordt uitgezonden.  

 

 Om voor kadervorming in aanmerking te komen dienen deze proeven uit  het hoofd gereden te worden.  

 In Grade 4 en 5 kunnen kadervorming wedstrijden uitsluitend worden verreden in een 20x60m 

dressuurbaan. 

 Wanneer een ruiter/amazone wordt opgenomen in een kader en tevens functioneert als jurylid, is het niet 

toegestaan om kadervorming en/of observatiewedstrijden te jureren. 

 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

Observatiewedstrijden 2019  

Deelname aan alle onderdelen (Team, Individueel, Kür), is verplicht – mits uitgeschreven en 

vermeld in het vraagprogramma, waarbij voor selectie naar het Internationaal Kampioenschap de 

Team- en Individuele Test doorslaggevend zijn. 

 Ermelo  24 – 26 mei NK 

 Kronenberg 6 – 9 juni CPEDI3* 

 Überherrn 11 – 14 juli CPEDI3* 
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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

Prestaties KNHS 

1. Internationaal Kampioenschap. 

 De KNHS zal voor deelname (inclusief de reserve deelnemer) 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. Indien voor 

gezamenlijk/gecombineerd transport wordt gekozen komt deze vergoeding te 

vervallen. 

2. Observatiewedstrijd(en);  

 De KNHS zal voor deelname aan de observatiewedstrijden een tegemoetkoming in de 

onkosten verstrekken aan de kaderleden. Dit bedrag wordt nader vastgesteld.  

 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: 

 Eén blauwe rijjas 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. 

 

Overig 

 Het is een kaderlid niet toegestaan uitlatingen te doen over classificaties van collega- 

deelnemers. 

 Het is een kaderlid verplicht om na een (inter)nationale (her)classificatie de KNHS op de hoogte 
te stellen van de uitkomst. 

 

http://www.viamichelin.nl/

