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SPRINGEN:  young riders, junioren, pony’s, children 

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het A – en / of B kader: 8 

Young riders, junioren, pony’s & children 

A kader: 

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

minimaal 10 parcoursen af te leggen met maximaal 4 strafpunten, waarvan 3 parcoursen 

met 0 strafpunten, in de FEI Grand Prix & Nations Cup / geselecteerde KNHS rubrieken ¹. 

B kader: 

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

minimaal 5 parcoursen af te leggen met maximaal 4 strafpunten, waarvan 3 parcoursen 

met 0 strafpunten, in de FEI Grand Prix & Nations Cup / geselecteerde KNHS  rubrieken ¹. 

¹ deze rubrieken worden verreden op de onderstaande wedstrijden: 

 EK young riders, junioren, children, pony’s 

o Nations cup (1e & 2e manche) 

o Grand Prix (1e & 2e manche) 

 CSI(O) young riders, junioren, children, pony’s 

o Nations cup (1e & 2e manche) 

o Grand Prix (1e & 2e manche) 

 NK young riders, junioren, children 

o Young riders / junioren / children: 3e onderdeel 1e manche 

 Pony’s (tijdens NK jeugd – indien van toepassing) 

o Pony’s: 3e onderdeel 1e manche 

 KNHS jeugdcompetitie 

o Young riders / junioren / children: finale rubriek 1e manche 

o Pony’s: finale rubriek zware tour 1e manche 

Internationaal Kampioenschap 

 Europees Kampioenschap 

o Young riders, junioren, children Vilamoura 18 – 25 juli 

o Pony’s    Strzegom 11 – 15 augustus 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

 observatiewedstrijden: 

o Nederlands Kampioenschap 

o FEI Nations Cup wedstrijden 

 Opglabbeek (Y, J, Ch, P), Fontainebleau (P), Lamprechtshausen (Y, J, 

Ch, P), Wierden (Y, J, Ch, P), Cabourg (Y, J, Ch), Hagen (Y, J, Ch, P),  

o Overige door de bondscoach vooraf aan te wijzen wedstrijden 

 EK trainingskamp 

o Young riders, Junioren, Children 

 Ermelo   6 juli 

o Pony’s 

 Ermelo   31 juli 

Teamkleding 

 De Topsporter ontvangt bij opname in het A - & B kader het volgende KNHS teamkleding 

(leen)pakket: 

o Sportief pakket (elke twee jaar) 

 Jack, vest, 2 polo’s, 2 t-shirts 

o Rijjas (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap) 

o 3 zadeldekjes  

o 1 TeamNL deken (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap) 

 Dragen van teamkleding: 

o Opening-/sluitingsceremonie & veterinaire keuring: items uit het “KNHS 
kledingpakket sportief” met een witte broek (vastgesteld door bondscoach / 
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teammanager). In overleg met de bondscoach / teammanager mag hiervan 
éénmaal worden afgeweken (opening-/sluitingsceremonie of veterinaire keuring) 
mits alle deelnemers (dames / heren) dezelfde kleding dragen. Dit ter beoordeling 
van de bondscoach / teammanager. 

o Overige momenten: items uit het “sportief pakket”. 

 De bondscoach kan bij deelname aan een landenwedstrijd een rijjas / dressuurfrack ter 

beschikking stellen aan de desbetreffende Topsporter. 

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 young riders 

 Tegemoetkoming inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, 

etc.): € 450,=. 

 Tegemoetkoming reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een 

paardenvrachtwagen (gerekend vanaf Utrecht – www.viamichelin.nl) naar 

de bestemming. 

 Tegemoetkoming accommodatie: € 100 per nacht (vanaf de dag van de 

veterinaire keuring tot de laatste wedstrijd dag – na overlegging van een 

factuur) mits de accommodatie door de deelnemer zelf wordt gebruikt. 

De accommodatie dient zelf te worden gereserveerd.  

o junioren, children & pony’s 

 Tegemoetkoming inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, 

kosten overnachtingen etc.): € 450,=. 

 

 

http://www.viamichelin.nl/

