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EVENTING:  senioren 

Kadercriteria 

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

Olympisch kader: 

 Voor opname en herkwalificatie dient te worden voldaan aan de volgende criteria: 

 Top 150 ruiter op de FEI World Ranking List (meest recente publicatie) 

OF 

 Als combinatie (ruiter/paard) in de laatste 24 maanden een MER hebben behaald: 

 OS, WK (WEG), EK 

 CCI 5* L 

B kader: 

 Voor opname en herkwalificatie dient te worden voldaan aan de volgende criteria: 

 Als combinatie (ruiter/paard) in de laatste 12 maanden een MER hebben behaald: 

 CCI 4* L 

Potential (geen vermelding op KNHS website): 

 Voor opname en herkwalificatie dient te worden voldaan aan de volgende criteria: 

 Als combinatie (ruiter/paard) in de laatste 12 maanden een MER hebben behaald: 

 CCI 4* S 

Hartslagmeter 

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

model M400 / M 800 icm de H7, Vantage M of V icm de H10 of de Polar Equine. Door middel 

van dit systeem is de deelnemer (als combinatie) verplicht de conditie trainingen (galop-, 

heuveltraining etc.) en wedstrijden te registreren en de resultaten hiervan door te geven aan het 

Technisch Kader. Doel is de deelnemer (combinatie) zo optimaal mogelijk te begeleiden. De 

deelnemer verplicht zich zorg te dragen voor werkende apparatuur. 

Fittest 

Gedurende het seizoen is de deelnemer (als combinatie) verplicht deel te nemen aan zgn. 

“conditie metingen” tijdens trainingen en/of wedstrijden (minimaal 3 maal). Deze zullen door de 

teamveterinair worden uitgevoerd, evt. geassisteerd door een expert. 

Selectie Internationaal Kampioenschap > Olympische Spelen Tokyo 2020 

• Observatiewedstrijden: 

o Pratoni del Vivaro CCI 4* S   26 – 29 maart 

o Ballindenisk  CCIO 4* S  23 – 26 april 

o Badminton  CCI 5* L   6 – 9 mei 

o Aachen  CCIO 4* S  2 – 7 juni (mits team uitnodiging) 

o Pratoni del Vivaro CCIO 4* S  11 – 14 juni 

o Luhmühlen  CCI 5* L & CCI 4* S 19 – 21 juni 

o Strzegom  CCI 4* L & CCIO 4* S 2 – 5 juli 

 Voor het in aanmerking komen voor uitzending naar de OS Tokyo 2020 moet worden 

voldaan aan de onderstaande criteria: 

o FEI kwalificatie & NOC*NSF geaccepteerde voordracht 

o Olympisch kader 

 Deelname aan één van de bovenstaande observatie wedstrijd met een 

minimum van twee CCI 4* S wedstrijden, bij voorkeur uit de 

bovenstaande observatie wedstrijden 

o B kader / potentials 

 Deelname aan één van de bovenstaande observatie wedstrijden plus 

één (willekeurige) CCI 4* L wedstrijd 

Selectie Internationaal Kampioenschap > Europees Kampioenschap Le Haras au Pin 2021 

• Observatiewedstrijden: 

o Pratoni del Vivaro CCI 4* S   26 – 29 maart 

o Ballindenisk  CCIO 4* S  23 – 26 april 

o Badminton  CCI 5* L   6 – 9 mei 
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o Aachen  CCIO 4* S  2 – 7 juni (mits team uitnodiging) 

o Pratoni del Vivaro CCIO 4* S  11 – 14 juni 

o Luhmühlen  CCI 5* L & CCI 4* S 19 – 21 juni 

o Strzegom  CCI 4* L & CCIO 4* S 2 – 5 juli 

o Tokyo  OS   30 juli – 3 augustus 

o Le Pin au Haras CCIO 4* S  11 – 16 augustus 

o Burghley  CCI5* L   4 – 6 september 

o Waregem  CCIO 4* S  10 – 13 september 

o Blenheim  CCI 4* L   18 – 20 september 

o Boekelo  CCIO 4* L  1 – 4 oktober 

o Nog te bepalen wedstrijden   2021 

 Voor het in aanmerking komen voor uitzending naar de EK Le Haras au Pin 2021 moet 

worden voldaan aan de onderstaande criteria: 

o Olympisch kader 

 Deelname aan twee van de bovenstaande observatie wedstrijden 

waarvan één CCI 4* L wedstrijd 

o B kader / potentials 

 Deelname aan twee van de bovenstaande observatie wedstrijden 

waarvan één CCI 4* L wedstrijd. Daarnaast dient de combinatie deel te 

neem aan een CCI 4 * L of S welke vooraf wordt afgestemd met en wordt 

bevestigd door de bondscoach. 

Teamkleding 

 Internationaal kampioenschap & Landenwedstrijd: 

o senioren 

 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” 

 Dressuur: blauwe dressuur frack met oranje kraag 

 XC: blauw XC shirt 

 Springen: oranje rijjas 

 3 zadeldekjes  

 1 presentatie deken (bij uitzending naar een Internationaal 

Kampioenschap) 

Tegemoetkoming onkosten (per deelnemer) 

 Internationaal kampioenschap: deelnemers in het nationale team, inclusief één 

meereizende reserve deelnemer voor het nationale team komen in aanmerking voor: 

o Inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, etc.): € 450,=. 

o Reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een paardenvrachtwagen (gerekend vanaf 

Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming / luchthaven. 

o Accommodatie wordt door de Sportbond gereserveerd (en betaald). 

o Algemene tegemoetkoming in de onkosten: € 2.000 per combinatie (na 

overlegging van een factuur). 

 Landenwedstrijd: deelnemers in het nationale team, inclusief één meereizende reserve 

deelnemer voor het nationale team komen in aanmerking voor: 

o Inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, kosten overnachtingen etc. 

etc.): € 450,=. 

o Reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een paardenvrachtwagen (gerekend vanaf 

Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming. 

o Bootkosten (indien van toepassing): maximaal € 700 per combinatie (retour) 

overtocht (na overlegging van een factuur). 

 

 

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

