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REINING:  Young Riders, Junioren 

Kadercriteria  

In tegenstelling tot het genoemde in de KNHS Topsportovereenkomst Algemeen geldt voor reining geen 

kaderopname per combinatie, maar per individuele Reining ruiter. De KNHS Topsportovereenkomst  

Algemeen dient dan ook dienovereenkomstig gelezen te worden.  

A-kader Young Riders: 

 Ruiters die in 2019 opgenomen zijn in het A-kader, blijven tot de nominatieve inschrijfdatum 

voor het IK 2020 opgenomen in het A-kader. 

 Om in 2020 opgenomen te kunnen worden in het A-kader dient men als ruiter tussen 1 januari 

2019 en de nominatieve inschrijfdatum voor het IK 2020 eenmaal deel te nemen als ruiter aan 

een CRIY3* waar een minimale score van gemiddeld 68 moet zijn behaald.  

 Een kaderlid zal tot en met 31 december 2020 deel uitmaken van het A-kader en zich in 2021 

moeten herkwalificeren volgens de kadercriteria 2021, welke eind 2020/begin 2021 bekend 

worden gemaakt. 

B-kader Young Riders 

 Ruiters die in 2019 opgenomen waren in het A-kader Junioren, worden van 1 januari 2020 tot 

en met 31 december 2020 opgenomen in het B kader Young Riders. 

 

A-kader Junioren 

 Ruiters die in 2019 opgenomen zijn in het A-kader, blijven tot de nominatieve inschrijfdatum 

voor het IK 2020 opgenomen in het A-kader. 

 Om in 2020 opgenomen te kunnen worden in het A-kader dient men als ruiter tussen 1 januari 

2019 en de nominatieve inschrijfdatum voor het IK 2020 eenmaal deel te nemen als ruiter aan 

een CRIJ3* waar een minimale score van gemiddeld 67 moet zijn behaald. 

 

CRIY/J3* 2020 (https://data.fei.org) onder voorbehoud: 

 Cremona (ITA)  26/27 maart 2020 

 Kreuth (GER)  6/12 april 2020 

 Cremona (ITA)  28/29 april 2020 

 Kozlovice (CZE)  1 mei 2020 

 Bodiam (GBR)  27/28 mei 2020 

 Mooslargue (FRA) 27/28 mei 2020 

 Hourtin (FRA)  6/7 juni 2020 

 Matzendorf (SUI)  12 juni 2020 

 
 
Selectie Internationaal Kampioenschap 

 EK Givrins (SUI) 14 – 18 juli 2020 

 Observatiewedstrijd 

o Grathem, NK  16 mei 2020 

 Om voor uitzending in aanmerking te komen dient de ruiter tenminste voldaan te hebben aan 

de nieuwe A-kadercriteria 2020.  

 Deelname aan de observatiewedstrijd is combinatie gebonden. Dat wil zeggen dat de 

combinatie ruiter/paard aan de observatiewedstrijd moet hebben deelgenomen om voor selectie 

voor het IK in aanmerking te komen. 

 Scores gereden op CRI’s en NRHA shows worden meegewogen in de keuze om tot IK selectie 

te komen. 

 De KNHS en de bondscoach streven naar een internationaal gezien competitieve selectie. 

Daartoe behouden zij zich het recht voor om startplaatsen voor het IK niet in te vullen, indien 

naar hun oordeel het prestatieniveau duidelijk te ver afstaat van het vereiste internationale 

prestatieniveau.  
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Note: De bondscoach kan, na overleg met de Technisch Directeur en Teammanager, 
beargumenteerd afwijken van kadercriteria, observatiewedstrijd(en) en criteria voor 
uitzending naar het Internationaal Kampioenschap. 

 

Teamkleding 

Internationaal Kampioenschap  

 Opening-/sluitingsceremonie: Items uit het “KNHS kledingpakket sportief”(vastgesteld door 

bondscoach / teammanager) 

 Veterinaire keuring: Items uit het “KNHS kledingpakket sportief*”(vastgesteld door bondscoach / 

teammanager) 

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

 1 presentatiedeken bij uitzending naar het IK 

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

kampioenschap aan ruiter en één groom  

 

Tegemoetkoming onkosten 

 Internationaal Kampioenschap 

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

 


