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MENNEN:  vierspan paarden 

Kadercriteria 

Om definitief te worden opgenomen in het A- of B- kader senioren is de deelnemer verplicht: 

 Zich te houden aan het vastgestelde programma 

 Zich ‘coachable’ op te stellen 

 Te voorkomen, dat omstandigheden ontstaan die opname in het kader verhinderen 

 Deelnemen in de klasse waar de FEI het kampioenschap in uitschrijft en zich wil meten 

met zijn collega’s in de discipline die er voor staat. Wanneer niet wordt deelgenomen 

op dit niveau vervalt de kader-status van dat moment. 

 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

Observatiewedstrijden 2020*: 

 CAI Kronenberg (16 – 19 april 2020) 

 CAI Windsor (13 – 17 mei 2020)  

Selectie Aachen is na Windsor  

 CAI Valkenswaard (15 – 19 juli 2020) 

Goede prestaties in de marathon (1e, 2e of 3e plaats) of de dressuur (1e, 2e of 3e plaats) kunnen 

reden van selectie zijn boven een goede prestatie in de einduitslag, maar dan dient er ook een 

goede vaardigheid gereden te worden. Prestaties behoeven dus niet altijd gerelateerd te zijn 

aan de plaatsing in de einduitslag van een wedstrijd en/of een kampioenschap, maar kunnen 

ook een specifiek karakter hebben. 

Er moet voldaan zijn aan de kwalificatie eisen van de FEI. De KNHS en de bondscoach streven 

naar een internationaal competitieve selectie. Daartoe behouden zij zich het recht voor om 

startplaatsen niet in te vullen voor het internationaal kampioenschap indien naar hun oordeel 

het prestatieniveau duidelijk te ver af staat van het vereiste internationale prestatieniveau. 

*onder voorbehoud 

 

Teamkleding 

Internationaal Kampioenschap & Landenwedstrijd 

 Opening-/sluitingsceremonie: KNHS Kostuum 

 Veterinaire keuring: KNHS Kostuum of items uit het “KNHS kledingpakket 

sportief*”(vastgesteld door bondscoach / teammanager) 

 Overige momenten: items uit het “KNHS kledingpakket sportief”* 

 5 presentatiedekens bij uitzending naar het IK 

*het “KNHS kledingpakket sportief” wordt uitgereikt bij uitzending naar het 

internationale kampioenschap aan menner en drie grooms.  

 

Tegemoetkoming onkosten (per deelnemer) 

Internationaal Kampioenschap. 

 Inschrijfgeld-/deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCMP, etc): € 450,- (voor 

teamleden en de door de bondscoach aangewezen individuele (reserve team) 

deelnemer  

 


