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SPRINGEN:  senioren  

Kadercriteria 

Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het Olympisch – en / of B kader: 13 

Olympisch 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 5 parcoursen 

met 0 strafpunten, in de Grand Prix / Nations Cup rubriek ¹.  

B kader: 

 Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 12 maanden 5 

parcoursen af te leggen met maximaal 0 strafpunten, in de Grand Prix / Nations Cup 

rubriek¹.  

¹) Grand Prix / Nations Cup rubriek: de rubrieken welke verreden worden op de onderstaande 

wedstrijden. Voorwaarde is dat de rubrieken als zodanig worden vermeld in het vooraf 

goedgekeurde vraagprogramma. 

o FEI CSI(O) 4* & 5* wedstrijden 

o Grand Prix; 1e & 2e manche 

o Nations Cup; 1e & 2e manche 

o World Cup; 1e manche 

o KNHS Nederlands Kampioenschap 

o 2e onderdeel 

o 3e onderdeel 1e manche 

Internationaal Kampioenschap 

 Olympisch Spelen Tokio 23 juli – 8 augustus 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

 observatiewedstrijden: 

o Nederlands Kampioenschap 

o FEI Nations Cup Division I (La Baule, St. Gallen, Sopot, Rotterdam > indien 

toegewezen) 

o Landenwedstrijden; Rome, Aachen (mits er een uitnodiging voor het Nationale 

Team is ontvangen) 

o Overige door de bondscoach vooraf aan te wijzen FEI 4* & 5* wedstrijden 

Quarantaine / trainingskamp Olympische Spelen 

Het trainingskamp voor de Olympische Spelen zal plaatsvinden tijdens de verplichte 

quarantaine te Aachen. Tijdens de quarantaine is het Hampton by Hilton Aachen Tivoli 

gereserveerd (op loopafstand) voor de drie plus de meereizende reserve deelnemer én de 

reserve deelnemer. De quarantaine / het trainingskamp vindt plaats van vrijdag 16 juli – 

zaterdag 24 juli. 

Teamkleding 

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

teamkleding (leen)pakket: 

o Kostuum (bij uitzending naar het internationaal kampioenschap) 

o Sportief pakket (elke twee jaar) 

 Jack, vest, 2 polo’s, 2 t-shirts 

o Rijjas (wordt op verzoek vervangen) 

o 3 zadeldekjes  

o 3 TeamNL dekens (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap) 

 Dragen van teamkleding: 

o Opening-/sluitingsceremonie: kostuum 

o Veterinaire keuring: kostuum of items uit het “sportief pakket” (vastgesteld door 

bondscoach / teammanager)  

o Overige momenten: items uit het “sportief pakket” 

 Olympische Spelen 

o Conform NOC*NSF richtlijnen 
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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 Tegemoetkoming inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, etc.): € 

450,=. 

o Tegemoetkoming reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een paardenvrachtwagen 

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

Luik). 

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

 Landenwedstrijd (Division I:La Baule, Sopot, Rotterdam, Dublin, Barcelona – finale én 

Rome & Aachen mits er een uitnodiging is voor het nationale team): deelnemers in het 

nationale team, inclusief één meereizende reserve deelnemer voor het nationale team 

komen in aanmerking voor: 

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

overnachtingen etc. etc.): € 450,=. 

o Tegemoetkoming reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een paardenvrachtwagen 

(gerekend vanaf Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming). 

o Tegemoetkoming bootkosten (indien van toepassing): maximaal € 700 per 

Topsporter (na overlegging van een factuur). 

o Tegemoetkoming brugkosten Falsterbo (indien van toepassing): maximaal € 350 

per Topsporter (na overlegging van een factuur). 

 

 

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

