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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 100 ruiter op de FEI World Ranking List (meest recente publicatie). De 

bondscoach bepaalt met welk paard de ruiter als combinatie wordt opgenomen. 

OF 

 Als combinatie (ruiter/paard) in het voorgaande – of huidige jaar 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 

U-25 (22- 25 jaar - geen vermelding op KNHS website): 

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

 Als combinatie (ruiter/paard) startgerechtigd te zijn in: 

 CCI 4* S 

Hartslagmeter 

Kaderleden dienen in het bezit te zijn van een werkende Polar hartslagmeter horloge incl. de 

“equine belt”. De Topsporter is verplicht tot het registeren en de resultaten hiervan door te 

geven aan het Technisch Kader (dmv het verstrekken van de inlog gegevens) tijdens: 

 CCI 4* L & S 

 Elke twee weken een galop- en / of heuveltraining 

Fitheid paarden 

De Topsporter stelt het Technisch Kader in staat om de “fitheid van de paarden” te monitoren 

tijdens het Topsportprogramma (trainingen, wedstrijden etc.). Deze monitoring kan bestaan uit 

het “keuren” van de paarden, de Polar conditie metingen, de lactaat metingen en evt. overige 

meting met oa een zgn. “saddle / girth clip”. De monitoring zal door de teamveterinair worden 

uitgevoerd, evt. geassisteerd door een assistent / expert. 

Internationaal Kampioenschap 

 Olympisch Spelen  Tokyo  23 juli – 8 augustus 

 Europees Kampioenschap Avenches 23 – 26 september 

Selectie Internationaal Kampioenschap 

 Olympische Spelen 

 Observatiewedstrijd(en): 

o Luhmühlen¹  CCI 4* S  16 – 20 juni 

¹ op voordracht van de bondscoach kan Strzegom (CCI 4*-S / 24 – 27 juni) als 

alternatieve observatiewedstrijd worden aangewezen op het moment dat er 

gegronde argumenten hiervoor zijn. Dit ter beoordeling van de technisch directeur.   

 NOC*NSF kwalificatie wedstrijden 2021 (voor de Nationale prestatie eis): 

o Saumur  CCI 4* L  29 april  – 2 mei 

 Europees Kampioenschap 

 Observatiewedstrijden: 

o Le Pin au Haras² CCI 4* S  12 – 15 augustus 
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² combinaties (paard – ruiter) welke hebben deelgenomen aan de Olympische 

Spelen en in aanmerking komen voor het Europees kampioenschap zijn 

vrijgesteld van deze observatie wedstrijd.  

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 twee deelnemers én de reserve deelnemer. De 

quarantaine / het trainingskamp vindt plaats van zondag 11 juli – zondag 18 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 Dressuur: 

 dressuur frack (wordt op verzoek vervangen) 

o XC: 

 XC shirt 

 hat cover; bij landenwedstrijd / internationaal kampioenschap verstrekt 

door de bondscoach / team manager 

o Springen: 

 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 

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 (Strzegom, Aachen, Haras le Pin, Waregem, Boekelo): 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.): € 450,=. 

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

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

 

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

