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ENDURANCE: senioren 

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

Op het moment dat het maximaal aantal toegestane ruiters is bereikt zal (zullen) de combinatie(s) 

en/of op indicatie van de bondscoach en/of met de laagste score over de (her)kwalificatie termijn niet 

worden opgenomen, of opgenomen blijven in het betreffende kader.  

 

Kadercriteria: 

 

             A–kader: 

 Combinatie  heeft  binnen de afgelopen 24 maanden tenminste 1 representatieve 

CEI1*/2*/3* (minstens 30 deelnemers) goed uitgereden met een gemiddelde snelheid van 

90% van de snelheid van de winnaar.  

 Ruiter en paard hebben 2 kwalificaties op CEI3* niveau. 

 Tenminste één van deze wedstrijden is één als combinatie met het kaderpaard goed 

uitgereden1 CEI3* 160km met een minimale snelheid van 16 km/uur en valt binnen 24 

maanden van de nominatieve inschrijvingsdatum van het FEI Kampioenschap. 

 

Jaarlijkse herkwalificatie:  

 Als combinatie een representatieve CEI1*/2*/3* (minstens 30 deelnemers) goed 

uitgereden met een gemiddelde snelheid van 90% van de snelheid van de winnaar of 

 Als combinatie deelnemen aan het internationaal kampioenschap van 2022, op 

voorwaarde dat aan de A-kader eis is voldaan. 

 Om in het huidige A- kader opgenomen te blijven, dient voor 1 januari 2023 aan de her-

kwalificatienorm te worden voldaan. Indien niet als combinatie voor 1 januari 2023 aan de 

herkwalificatie wordt voldaan, valt de combinatie terug naar het B kader, op voorwaarde 

dat aan de criteria voor de herkwalificatie van het B-kader is voldaan. 

 

B–kader: 

 Combinatie is volgens de FEI CEI3* startgerechtigd. 

 Tenminste één wedstrijd is een goed uitgereden1 CEI1*/2*/3* in combinatie met het 

kaderpaard. Binnen de afgelopen 24 maanden. 

 Een Young Rider, opgenomen in het A-kader Junioren/Young Riders, die op basis van  

leeftijd uit het kader gaat, wordt in het B-kader senioren opgenomen op voorwaarde dat 

de combinatie aan de B-kader criteria voldoet. 

 

Jaarlijkse herkwalificatie:  

 Als combinatie in 2022 één CEI1*/2*/3* representatieve wedstrijd (minstens 30 

deelnemers) goed uitrijden (CEI1* minimaal 17 km/u CEI2*/3* minimaal 16 km/u) of 

 Als combinatie deelnemen aan het internationaal kampioenschap van 2022, op 

voorwaarden dat er aan de B-kader eis is voldaan. 

 Om in het huidige B-kader opgenomen te blijven dient voor 1 januari 2023 aan de 

herkwalificatienorm te worden voldaan. Indien niet als combinatie voor 1 januari 2023 aan 

deze eis wordt voldaan, verlaat de combinatie het B-kader en kan weer opgenomen 

worden zodra zowel aan de normale B-kader eisen als de herkwalificatienorm is voldaan. 

 

Om definitief te worden opgenomen in het A- of B- kader (ook bij herkwalificatie) is de deelnemer 

verplicht: 

 Fit to compete te zijn (ruiter en paard). 

 Naar oordeel van de bondscoach topsport te kunnen bedrijven; hiervoor kan het advies van 

de teamveterinair worden ingewonnen over de mogelijkheden van het paard om op topniveau 

te presteren.  

 De deelnemer verplicht zich deel te nemen aan het Topsportprogramma (zoals bijv. 

deelnemen aan trainingen, aanleveren van trainingsinformatie bij de bondscoach). 

    
1Goed uitgereden =  (FEI Rules Endurance versie 2022, art 831) A 'successful completion' of a Competition means that the 
Combination finished all of the Phases of the course in accordance with the applicable course requirements (maximum allotted 
time, correct order without short cuts, no prohibited assistance, etc), passed all of the Horse Inspections, complied with 
minimum weight requirements and any applicable speed restrictions, did not withdraw or retire, was not designated as 'Failed to 
Qualify', was not Disqualified during or after the Competition, and complied with any applicable Mandatory Out of Competition 
Period(s). 
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Internationaal Kampioenschap Verona 22 oktober 2022 

Om te kunnen worden geselecteerd voor het internationaal kampioenschap dient de combinatie deel 

genomen te hebben aan één van onderstaande observatiewedstrijden. 

 CEI Fontainebleau (FRA) 25-26 maart 2022 

 CEI Compiegne (FRA)  23-24 april 2022 

 CEI Compiegne (FRA)  24-26 juni 2022 

 CEI Chantilly (FRA)  2-3 juli 2022 

 CEI Wimmeneau (FRA)  16-17 juli 2022 

 

De combinatie dient te voldoen aan de FEI eisen: ‘Qualification procedure & certificates of capability’ 

zoals opgenomen in de FEI Rules for Endurance Events 11th edition (effective 1 July 2020, updated 1 

January 2022), art 836. 

 

Tevens dient het betreffende paard meerdere malen gekeurd te zijn door de teamveterinair. 

  

Nationale wedstrijden 

Kaderruiters wordt gevraagd om Hors Concours te starten wanneer zij met hun internationaal 

gekwalificeerde paarden aan nationale Nederlandse klasse 1 en 2 wedstrijden deelnemen. 

 

Training registratie:  

De Topsporter dient in het bezit te zijn van een werkend Polar horloge en is verplicht alle trainingen te 

registeren en de resultaten hiervan door te geven aan het Technisch Kader (d.m.v. het verstrekken 

van de inlog gegevens).  

 

Teamkleding 

De Topsporter ontvangt bij opname in het A-kader of bij deelname aan het Internationaal 

Kampioenschap het volgende KNHS teamkleding (leen)pakket mits hiervan nog niet in het bezit 

gesteld: 

 Sportief pakket (elke twee jaar):  

 Jack, vest, 2 polo’s, 2 t-shirts 

 Presentatie deken  

 

Dragen van teamkleding tijdens Internationaal Kampioenschap: 

 Opening-/sluitingsceremonie: items uit het “KNHS kledingpakket sportief” met een nette 

broek (vastgesteld door bondscoach / teammanager) 

 Veterinaire keuring: items uit het “KNHS kledingpakket sportief” met een nette broek 

(vastgesteld door bondscoach / teammanager) 

 Overige momenten: items uit het “KNHS kledingpakket sportief”,  welke bij het 

kampioenschap beschikbaar wordt gesteld voor ruiter en drie grooms 

: 

Tegemoetkoming onkosten (per deelnemer) 

Internationaal kampioenschap: 

 Tegemoetkoming inschrijf-/deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, etc.): € 500,- 


