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KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

EVENTING:  senioren 

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het Olympisch – en / of B kader: 6 

Olympisch kader: 

 Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 12 maanden minimaal te 

voldoen aan de volgende criteria: 

 1 x CCI 5*-L (incl. OS & WK) 

 Dressuur : maximaal 35 punten 

 Cross-country : foutloos & max. 45 seconde tijdsoverschrijding = 18 

strafpunten 

 Springparcours: maximaal 10 strafpunten 

 OF eindigen bij de beste 25% van het aantal gestarte deelnemers 

OF 

 1 x CCI 4*-L: 

 Dressuur  : maximaal 35 punten 

 Cross-country : foutloos & maximaal 30 seconde tijdsoverschrijding = 12 

strafpunten 

 Springparcours : maximaal 10 strafpunten 

OF eindigen bij de beste 25% van het aantal gestarte deelnemers 

EN 

 1 x CCI 4*-S : 

 Dressuur  : maximaal 35 punten 

 Cross-country : foutloos & maximaal 30 seconde tijdsoverschrijding = 12 

strafpunten 

 Springparcours : maximaal 10 strafpunten 

 

B kader: 

 Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 12 maanden minimaal  

te voldoen aan de volgende criteria:  

  1 x CCI 4*-L of 2 x CCI 4*-S: 

 Dressuur  : maximaal 35 punten 

 Cross-country : foutloos & maximaal 30 seconde tijdsoverschrijding = 12 

strafpunten 

 Springparcours : maximaal 10 strafpunten 

  

Hartslagmeter 

Kaderleden dienen in het bezit te zijn van een Polar hartslagmeter horloge, bij voorkeur de  M400, 

M430 of Vantage M serie (equine) icm de H7. Door middel van dit systeem is de deelnemer 

verplicht de conditie trainingen en wedstrijden te registreren en de resultaten hiervan wekelijks 

door te geven aan de KNHS of de door de KNHS aangestelde expert. Doel is de deelnemer 

(combinatie) zo optimaal mogelijk te begeleiden. De deelnemer verplicht zich zorg te dragen voor 

werkende apparatuur.  

Selectie Internationaal Kampioenschap 

 Voor het in aanmerking komen voor uitzending naar de EK worden de daarvoor in 
aanmerking komende combinaties in drie groepen verdeeld: 

 “bewezen” combinaties: 1 x CCI 5*-L of 2 x CCI 4*-S 
 Merel Blom – Rumour Has It 
 Raf Kooremans – Henri Z 
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 Renske Kroeze – Jane Z 
 Tim Lips – Bayro 
 Alice Naber – Peter Parker 

 

 “potential” combinaties¹: 1 x CCI 4*-L en 1 x CCI 4*-S 
 Althea Bleekman - Dasj 
 Merel Blom – Ceda & The Quizmaster 
 Janneke Boonzaaijer – Campelle & Champ de Taillieur 
 Andrew Heffernan – Castle View Larry 
 Laura Hoogenveen - Qubis 
 Sanne de Jong – Enjoy 
 Joyce van der Kuilen - Brent 
 Ilonka Kluytmans – Image of Roses 
 Tim Lips – Eclipse & Lacoste Z 
 Elaine Pen – Chivers & Shaddy Grey 
 Aliene Ruyter – Bomba 

  “overige ”combinaties: 1 x CCI 4*-L en 2 x CCI 4*-S 
 Combinaties die via deelname aan de observatiewedstrijden in 

aanmerking willen komen voor uitzending naar het EK 
¹ De combinaties die door de bondscoach zijn aangewezen als potential kunnen 
gedurende het jaar worden aangepast 

 Observatie wedstrijden: 

 Strzegom  5 -7 april CCI 4*-S 

 Badminton  1 – 5 mei CCI 5*-L 

 Marbach  9 – 12 mei CCI 4*-S 

 Dunakeszi  17 – 19 mei CCI 4*-L 

 Bramham  6 – 9 juni CCI 4*-L & CCI 4*-S 

 Luhmühlen  13 – 16 juni CCI 5*-L & CCI 4*-S 

 Strzegom  26 – 30 juni CCI 4*-L 

 Jardy   12 – 15 juli CCI 4*-S 

 Strzegom  1 – 4 augustus CCI 4*-S 

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 bestemming.  

 Tegemoetkoming in de onkosten  van maximaal € 2.000,=.  

2. FEI Nations Cup wedstrijden (Houghton Hall, Pratoni del Vivaro, Strzegom, Cappoquin, Le Pin 

au Haras, Waregem, Boekelo – bij deelname van een door de bondscoach geselecteerd 

team). 

 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-/tunnelkosten voor de wedstrijd Houghton Hall (maximaal € 700) en Cappoquin 

(maximaal € 1.400). 

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

 Sport gerelateerde activiteiten: 

http://www.viamichelin.nl/
http://www.viamichelin.nl/


 

 

KNHS Topsport    Paraaf Deelnemer 
Pagina 3 van 3 

  ……………….. 

versie: 19 01 07 def. 
 

KNHS DEELNEMINGSOVEREENKOMST 2019 

 Olympisch kader met paard: € 1.800 

 Olympisch kader zonder paard: € 1.200 

 B kader met paard: € 1.200 

 B kader zonder paard: € 600 

De bovenstaande bedragen zijn inclusief reiskostenvergoeding en BTW. Voor activiteiten 

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

Teamkleding 

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

beschikbaar welke gedragen dient te worden volgens de KNHS Deelnemingsovereenkomst 

 Eén oranje rijjas bij uitzending naar het IK (yr, jr, po) 

 Eén blauwe (dressuur)frack met oranje kraag bij uitzending naar het IK (yr, jr)s 

 Eén XC shirt 

 Drie zadeldekjes (2 x springen & 1 x dressuur) 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. 

 

 


